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Зокрема, у темі	 3.1	 «Що	 таке	 суспільство	 та	 як	 воно	 виражає	 себе	 через	
культуру» розглядається, що таке суспільство, які його основні характеристики та 
які відносини йому притаманні. Учні зможуть зрозуміти, яким чином суспільство 
проявляє себе через культуру, як її можна сприймати і досліджувати.

Тема містить  
такі модулі

1. Суспільство та соціальна взаємодія.
2. Феномен культури.

Завершальний практичний блок теми представлений вправою – «П’ять фактів 
про культуру», що передбачає з’ясування учнями особливостей найбільш пошире-
них в Україні етнічних культур.

Під час вивчення теми	3.2	«У	чому	проявляється	характер	полікультурного	
суспільства» учні зможуть дослідити сутність поняття полікультурного суспіль-
ства, його основні характеристики, подискутувати про сильні сторони та проана-
лізувати виклики полікультурності в Україні та інших країнах світу. Школярі діз-
наються, які культури складають основу українського соціуму.

Зміст теми 
розкрито у модулях

1. Культурна багатоманітність та способи її організації.
2. Разом на одній землі. Україна багатокультурна.

Тема	 3.3	 «Як	 розпізнати	 стереотипи	 і	 протистояти	 дискримінації?» при-
свячена проблематиці стереотипів, на основі яких формуються упередження, що 
перешкоджають об’єктивному сприйняттю багатогранності суспільного життя. 
Разом з тим, учні зможуть навчитися протидіяти дискримінації на основі стерео-
типів в усіх її проявах.

Модулі теми 1. Що таке стереотипи й упередження та як їх подолати.
2. Як виявити дискримінацію і протидіяти їй.

У практичному завданні, що завершує цю тему, учні обговорюють різні види 
дискримінації, визначають сфери, у яких вона найчастіше трапляється та шукають 
способи боротьби з нею.

У	 темі	 3.4	 «Яким	 чином	 толерантність	 та	 інклюзія	 торують	шлях	 до	 су-
спільства	 рівних	 можливостей» розкриваються ключові особливості суспіль-
ства рівних можливостей. Школярі зможуть ознайомитися зі шляхами інтеграції 
представників різних культурних і соціальних груп у громадське життя.

Тема включає  
такі модулі

1. Що таке толерантність та якою є її ціннісна сутність.
2. Соціальна інклюзія — індикатор рівня демократії у суспільстві.

Практичне завдання до теми передбачає аналіз учнями становища людей з 
інвалідністю у місцевих спільнотах, а також вироблення на цій основі механізмів 
соціальної інклюзії.

Тема	3.5	«Конфлікти	в	нашому	житті,	і	чому	їх	необхідно	вирішувати»	роз-
криває причини зародження конфліктних ситуацій. Старшокласники навчаться 
розуміти види та стадії конфлікту, отримають змогу проаналізувати конфлікти, 
що можуть трапитися у школі, на вулиці чи вдома та навчаться вирішувати їх. 

Тема містить  
такі модулі

1. Що таке конфлікт і які його види.
2. Які бувають стадії конфлікту.
3. Конфлікти у школі. Булінг, цькування.

Практичне завдання до цієї теми включає не лише аналіз ситуацій булінгу у 
шкільному середовищі, а й активну допомогу тим учням, які від нього страждають.

Розділ 3 «ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» розкриває 
сутність надзвичайно важливих для системи громадянської освіти 
суспільних явищ, а саме: полікультурне суспільство, стереотипи  
та упередження, конфлікти та комунікація.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

Під час вивчення теми	3.6	«Як	подолати	шлях	від	конфлікту	до	порозумін-
ня»	учні навчаться визначати конструктивні способи виходу з конфліктної ситуа-
ції та реалізовувати їх на практиці. Вони зможуть ознайомитися з такими техніка-
ми вирішення конфліктів як переговори та медіація, які допомагають ефективно 
розв’язувати конфліктні ситуації. 

Зміст теми 
розкрито  
у модулях

1. Які способи подолання конфліктів є найбільш ефективними.
2. Вирішуємо конфлікти самостійно або як навчитися вести переговори.
3. Як допомогти іншим помиритися або вирішуємо конфлікти за допомогою 

             медіатора.
Завершує цю тему практичне завдання, у якому школярам пропонується прове-

сти чи інсценізувати медіацію за визначеними етапами.

Тема	3.7	«Якою	є	сутність	та	особливості	комунікації	в	житті	людини	і	гро-
мадянина»	ознайомить учнівську молодь з особливостями процесу міжособистіс-
ного спілкування. Тут розкривається зміст понять: комунікація, рефлексія, вер-
бальна та невербальна комунікація. Учні отримають змогу навчитися ефективно-
му спілкуванню, рефлексивному слуханню, повправлятися у задаванні відкритих 
та закритих питань тощо. 

Модулі  
теми

1. Спілкуватися — бути частиною спільноти.
2. Як виглядає процес комунікації?

Під час практичного заняття наприкінці теми школярі аналізують різні жит-
тєві ситуації з чотирьох позицій: на рівні ставлення, рівні спонукання, предметно-
му рівні та на рівні самовираження.

У	темі	3.8	«Чому	невербальна	комунікація	є	важливою	в	соціокультурному	
просторі»	з’ясовується суть та особливості невербальної комунікації. Учні зрозу-
міють різницю між вербальною та невербальною комунікацією, ознайомляться з 
такими термінами як: міміка, жести, пантоміміка, візуальний контакт, проксеміка.

Зміст теми 
розкривають такі 

модулі

1. Суть та  особливості невербальної комунікації.
2. Жести, міміка та погляд як засоби невербальної комунікації.
3. Простір спілкування. Чому це важливо для соціальної комунікації.

Практичне завдання до теми пропонує школярам проаналізувати візуальні ма-
теріали, зрозуміти ефект юрби та виробити правила безпеки учасникам масових 
заходів.

Тема	3.9.	«Мистецтво	спілкуватися» присвячена питанню ефективної кому-
нікації, котра передбачає застосування різноманітних засобів. Учні отримають 
змогу оцінити роль слухання у спілкуванні, навчаться задавати влучні запитання, 
а також оволодіють іншими навиками успішної презентації.

Тема містить 
модулі

1. Вміння слухати — запорука успішної комунікації.
2. Мистецтво ставити запитання або вміння вести розмову.

Під час завершального практичного завдання теми учні готують власні пре-
зентації за довільними темами, які представляють у класі. Також вони оцінюють 
роботи своїх однокласників.

Майстерня	громадянина	— практичне заняття під назвою «Не	судіть	за	об-
кладинкою!	«Жива	бібліотека»,	що надасть учнівській молоді можливість уза-
гальнити матеріали розділу, які стосуються багатокультурного виміру суспільства, 
таких його викликів як стереотипи, упередження і конфлікти. Ця форма роботи 
може проводитися як заключне заняття чи окремі позакласні заходи. Таке заняття 
стане основою для практичної реалізації набутих навиків у ході ознайомлення з 
тематикою успішної комунікації в соціумі. Обсяг та специфіка проведення прак-
тичного заняття визначаються залежно від навчально-виховної ситуації у класі, 
школі, соціокультурних характеристик місцевої громади тощо.
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Тема 3.1  Що таке суспільство та як воно виражає себе 
через культуру

У цій темі ви з’ясуєте, що таке суспільство, які його основні характери-
стики та які відносини йому притаманні. Спробуєте зрозуміти, яким чи-
ном суспільство проявляє себе через культуру, як її можна сприймати  
і досліджувати. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо поняття «суспільство», «соціальна взаємодія», «соціальні 
відносини», «культура». 
Розуміємо, яким чином функціонує суспільство, якою є сутність і значен-
ня культури.
Діємо, пізнаючи роль культури в житті місцевої громади. 

Обговорюємо Напишіть на дошці слово «суспільство», доберіть прикметники, які 
його характеризують. 
Поясніть значення утворених словосполучень.
Спробуйте згрупувати ці словосполучення за певними ознаками (на-
приклад, географією, характером ставлення до людини, історичними 
етапами розвитку тощо). 
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Модуль 1    Суспільство та соціальна взаємодія

Суспільна взаємодія є невід’ємним аспектом життя кожної людини. 
Адже існування людини поза суспільством, а суспільства без людей — не-
можливе. З огляду на це, кожна особистість є одночасно і «продуктом» су-
спільства, і його «творцем».

Термін «суспільство» є багатогранним і має низку значень та 
характеристик.

Як і будь-яка багатогранна категорія, суспільство має певні рівні, тоб-
то підсистеми. Серед таких — економічна, політична, духовна, культурна, 
освітня складові. Часто термін «суспільство» замінюють запозиченим із 
латинської мови словом «соціум», яке має аналогічне значення.

Характерними	ознаками	суспільства	є:
 z спільна територія, на якій проживають та взаємодіють члени 

суспільства;
 z рівень культурного розвитку, система норм і цінностей, які лежать в 

основі взаємозв’язків між людьми;
 z здатність відтворювати та підтримувати міцні внутрішні зв’язки;
 z сталість існування протягом тривалого часу.

Важливим аспектом суспільства є соціальні взаємини його членів. Адже 
у повсякденному житті ми перебуваємо у постійній взаємодії: наприклад, 
спілкуємося з друзями чи вчителями, здійснюємо покупки, навчаємося у 
школі, відвідуємо громадські місця. Варто зауважити, що суспільство є не 
лише сталою структурою, але й процесом. 

Таким чином у процесі соціальної взаємодії формуються соціальні від-
носини. Розрізнять декілька їхніх видів:

 z за обсягом владних повноважень: горизонтальні та вертикальні;
 z за ступенем регламентування: формальні (офіційно оформлені) та 

неформальні;
 z за способом спілкування індивідів або безпосередні тощо;

Увесь спектр соціальних відносин формує систему поведінки індивідів, 
які визначаються певними нормами співіснування (наприклад, правила 
етикету, закони і т. д.).

Модуль 2    Феномен культури

Поняття культури є доволі складним і різноплановим. Щоб глибше зро-
зуміти його суть, намалюйте умовний айсберг, більша прихована частина 
якого є нижче лінії води. Використовуючи метод «ефекту айсберга», спро-
буйте проаналізувати сутність культури. 

Якщо розглядати культуру як духовну єдність та характерну ознаку 
спільноти, то, передусім, беруться до уваги такі відомі усім аспекти, як: на-
родні пісні, музика, танці, ігри, обряди, їжа, одяг, свята, вірування, традиції, 
ремесла тощо. Розмістимо їх у верхній частині айсберга.

Суспільство — це від нос-
но стійка система со ціаль-
них зв’язків і відносин, що 
склалися між людьми у про-
цесі іс то ричного розвитку 
 їх  ньої спільної життєдіяль-
нос ті, спря   мованої на від-
творен ня умов для існування 
та за до волення життєвих 
пот реб.

Соціальна	 взаємодія — 
це форма соціальних зв’язків, 
що характеризується взаємо-
впливом індивідів через об-
мін діяльністю, інформацією, 
досвідом, здібностями, умін-
нями, навичками тощо. 

Соціальні	 відносини — 
це врегульовані системою 
соціальних норм взаємодії та 
зв’язки між окремими людь-
ми або групами, які встанов-
люються в процесі спіль-
ної практичної та духовної 
діяльності.

Культура — це сукуп-
ність матеріальних і духов-
них цінностей, створених 
усі ма видами діяльності лю-
дини і суспільства.
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Утім існують також й інші рівні пізнання культури, що визначають її 
психолого-поведінкову природу, і які часто є прихованими, оскіль-

ки сприймаються людиною, головним чином, на підсвідомому 
рівні. Виокремлюють такі рівні пізнання культури:

 � Філософський рівень: емоційне, раціональне чи ло-
гічне сприйняття дійсності, моральні норми поведін-

ки, характер прийняття індивідуальних рішень, ідеал 
вихованості, уявлення про дружбу тощо.

 � Естетичний рівень: концепція краси та ідеал кра-
си; споглядальне або творче сприйняття дійсності; по-

няття духовної насолоди, естетичні уявлення про приро-
ду й мистецтво, спосіб впорядкування фізичного просто-

ру; концепції минулого та майбутнього тощо.

 � Комунікативний рівень: особливості невербальної кому-
нікації, уміння слухати, культура зворотного зв’язку, соціальні 

дистанції у ході спілкування, моделі ведення діалогу та спосіб 
вираження спонукальної дії до опонента, рівень емоційного 

контролю та ін. 

 � Соціальний рівень: ставлення до вікового, гендерного, професій-
ного, майнового та інших соціальних статусів, поняття лідерства, 

уявлення про соціальну справедливість, ставлення до праці, спосіб 
прийняття колективних рішень тощо.

 � Побутовий рівень: уявлення про особисту гігієну, чистоту примі-
щень, управління часом, турбота про власне здоров’я; ставлення до тва-
рин; спосіб розуміння активного способу життя, відпочинку, дозвілля 
тощо. 

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Об’єднайтеся у групи. Кожна команда обирає собі певну етнічну культу-
ру (наприклад, українська, німецька, японська, американська, арабська 
тощо). 
Кожна група розкреслює аркуш паперу на чотири частини. У кожній з 

них треба назвати чи відобразити:

загальновідомі факти  
про обрану культуру

відомих представників  
цієї культури

предмети, явища,  
географічні об’єкти,  

що асоціюються з цією культурою

особливості представлення  
та цінності обраної культури

 Презентуйте результати своєї роботи.
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Тема 3.2 У чому проявляється характер  
полікультурного суспільства

У ході вивчення цієї теми, ви з’ясуєте сутність поняття полікультурного 
суспільства, його основні характеристики, подискутуєте про переваги та 
проаналізуєте виклики полікультурності. Ви отримаєте змогу з’ясувати, 
які культури складають основу українського соціуму.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо сутність поняття «полікультурність».
Розуміємо, що таке полікультурне суспільство та наскільки є важливим 
паритетний діалог у ньому. 
Діємо, досліджуючи місцеве полікультурне середовище.

Модуль 1    Культурна багатоманітність та способи її організації

Сучасність характеризується інтенсивними цивілізаційними процеса-
ми, серед яких: глобалізація, масові міграції, стрімкий розвиток інформа-
ційних технологій, соціальна мобільність та ін. Це впливає на посилення 
культурного розмаїття різних суспільств. Поруч з нами можуть жити пред-
ставники інших етносів, релігій тощо. Історія свідчить, що успішний і гар-
монійний розвиток будь-якого суспільства можливий лише за умови мир-
ного співіснування різних спільнот, незалежно від їхніх культурних відмін-
ностей чи рівня економічного розвитку.

Аналізуємо 
ситуацію

Світ	як	на	долоні	
Якщо умовно зменшити масштаб всього людства до розмірів населе-

ного пункту, що налічує сто мешканців, з урахуванням усіх пропорційних 
співвідношень, то воно матиме такий вигляд:

60 азійців, 12 європейців, 5 північних американців (США й Канада),  
8 латиноамериканців, 14 африканців, 1 житель Океанії. 49 з них будуть 
жінками, 51 — чоловіками. 82 будуть не білими, 33 будуть християнами,  
а 67 сповідуватимуть інші релігійні погляди. Окрім того:

 � 5 людей володітимуть 32% всього світового багатства;
 � у 80-ти не буде достатніх житлових умов;
 � 25 людей будуть жити на 1 долар на день;
 � 50 будуть голодувати, а 1 людина буде помирати від голоду;
 � У 33-х людей не буде доступу до чистої питної води;
 � У 24-х людей не буде електрики;
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 � 67 будуть неграмотними;
 � 1 людина матиме вищу освіту;
 � 1 буде ВІЛ -інфікованим;
 � 1 помре і 2 народяться (до 2025 р. населення села досягне 133 людей);
 � Лише 7 людей матимуть доступ до Інтернету;
 � 10 будуть залежними від алкоголю (4 жінки й 6 чоловіків).

Аналізуємо 
ситуацію

Уявіть себе мешканцем описаного вище населеного пункту.
 Які характеристики з перелічених вище будуть стосуватися Вас?
 Кого б Ви хотіли бачити (не бачити) своїми сусідами / сусідками? Чому?
 Хто б очікував від Вас прихильного ставлення чи допомоги?
 Чи потребували б Ви прихильного ставлення до себе від інших? У чому 

саме?
Складіть у групах правила взаємодії для мешканців села, які унеможли-
влюватимуть конфлікти і налагодять життя багатоманітної спільноти, 
що ґрунтується на принципах толерантності.
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Громадянська реклама 
Якщо сьогодні вранці ти прокинувся здоровим, ти — щасли-
віший, ніж 1 мільйон людей, які не доживуть до наступного 
тижня.
Якщо ти ніколи не переживав війну, самотність тюремно-
го ув’язнення, агонію тортур чи голод, ти щасливіший, ніж  
500 мільйонів людей у цьому світі.
Якщо ти можеш піти до церкви, костелу, мечеті чи синагоги без 
страху чи загрози ув’язнення і смерті, ти щасливіший, ніж 3 мі-
льярди людей у світі.
Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти одягнутий і взутий,  
у тебе є дах над головою та постіль, ти багатший за 75 % людей 
у цьому світі.
Якщо ти володієш рахунком у банку, маєш гроші в гаманці та 
у скарбничці, ти належиш до 8 % забезпечених людей у цьому 
світі.
Якщо ти читаєш цей текст, ти щасливий двічі, тому що: хтось 
дбає про тебе і ти не належиш до тих 2-х мільярдів людей на 
планеті, які не вміють читати.

За матеріалами: Donella Meadows «State of the Village Report», first published in 
1990, http://www.mysterra.org/webmag/coup-de-coeur_en.html.

Порівнюємо  
та обговорюємо

Лінія	часу.	Спільне	в	історії	різних	культур	і	народів
Проведіть пошук спільного в історії та культурі різних народів. 

 Оберіть для свого дослідження історію декількох народів, що живуть 
поруч (наприклад, українці, росіяни, поляки, угорці, румуни, татари, 
турки).

 Об’єднайтеся у стільки груп, скільки народів і їхніх культур ви 
досліджуєте.

 У кожній з груп укладіть перелік із 10-ти історичних подій, ключових в 
історії обраного Вами народу (наприклад, період ХХ ст.).

 Зобразіть на дошці «спільну лінію часу», позначте ключові події з історії 
різних народів на лінії часу. Виникне загальноісторична картина, коли 
в певний проміжок часу різні народи були залучені до одних і тих самих 
подій. 

 визначте спільне та відмінне у долях народів. Обговоріть, чому це було 
можливим. 

1945 1991
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Модуль 2    Разом на одній землі. Україна багатокультурна

Поруч із нами проживає багато людей, різних за етнічним походженням, 
соціальним статусом, статтю і віком, мовою, віросповіданням. Ми були і є 
різними, проте усіх нас об’єднує одна земля, її історія, а також відповідаль-
ність за спільне майбутнє України. У цьому зв’язку для всіх нас важливо 
акцентувати увагу на спільному, на тому, що об’єднує усіх нас, незалежно 
від етнічної, релігійної чи іншої приналежності. Такими спільними кате-
горіями для міжкультурної взаємодії є загальнолюдські цінності, а саме: 
повага до прав людини, взаєморозуміння, солідарність, свобода, громадян-
ська відповідальність та ін.

Громадянська активність

Багатокультурна	карта	мого	населеного	
пункту	/	мікрорайону

Проведіть дослідження полікультурного 
характеру громади, у якій ви проживаєте, або 
місцевості, в якій розташована ваша школа. 
З’ясуйте, які етноси, культури, соціальні групи 
чи релігійні конфесії наявні на території ва-
шого населеного пункту. Для цього ви можете 
використати топографічну карту (наприклад, 
Google Maps). На карту можна нанести такі 
об’єкти:

 � храми різних конфесій, що розташовані на вулицях вашого населеного 
пункту, мікрорайону; 

 � історичні пам’ятки (будинки, парки, топоніми, технічні та виробничі 
споруди тощо);

 � меморіальні місця (пам’ятники, площі, кладовища та інші місця пам’яті 
різних культур);

 � будинки, де мешкають чи проживали представники різних культур. 
 � культурні об'єднання, ЗМІ, які репрезентують ту чи іншу етнічну спіль-

ноту у вашому населеному пункті. 

 З’ясуйте, як минуле вашого краю пов’язане з людьми, які приїхали сюди 
у той чи інший період історії?

 Розмістіть карту у громадському місці (наприклад, у фойє школи, місце-
вому клубі, на центральній площі тощо). Попросіть місцевих мешканців 
доповнити цю карту. 

 Обговоріть результати своєї роботи. Визначіть, які культурні відмінно-
сті існують у вашій громаді? 

 Яким чином представники місцевих культур співіснують і взаємодіють?
 Які аспекти багатокультурності, що не представлені у вашій громаді, 

ви ще можете назвати?
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Тема 3.2. У чому суть багатокультурності, і як вона проявляється в українському суспільстві

Досліджуємо  
та обговорюємо

Відомі	українці
Ознайомтеся з нижченаведеним переліком відомих в Україні людей, 

представників різних культур. Пошукайте в Інтернеті, підручниках, довід-
кових виданнях інформацію про них. Дайте відповіді на запитання.

Коли жили ці люди? Завдяки чому вони стали відомими?
Якою була етнічна ідентичність перелічених осіб? Чи можна назвати їх 
великими українцями? 
Який внесок зробили ці люди у розвиток української культури, науки, 
техніки, спорту та інших сфер суспільного життя? 
Яких представників інших культур, що жили і творили в Україні, вашо-
му населеному пункті, регіоні, ви ще знаєте? Доповніть список.

Роки життя
Етнічне 

походження
Завдяки чому отримав/ла  
визнання в Україні та світі

Петро Могила

Микола Гоголь

Павло Скоропадський

Леся Українка

Олександра Екстер

Казимир Малевич

Соломія Крушельницька

Михайло Булгаков

Олена Теліга

Сергій Параджанов

Ліна Костенко

Мустафа Джемілєв 

Георгій Гонгадзе

Сергій Нігоян

Досліджуємо	історичні	джерела	
Україна є багатокультурною державою. Упродовж століть на теренах 

нинішньої України мешкали різні народи, які, у непростій взаємодії під час 
різних історичних періодів, через конфлікти та компроміси, у співпраці чи 
протистоянні, створили унікальну палітру її нинішнього соціокультурно-
го простору.

Досліджуємо  
та обговорюємо

 Об’єднайтеся у групи та проаналізуйте фрагменти з наведених нижче 
історичних джерел. Про які періоди в історії України йде мова? 
Яка ідея об’єднує ці джерела? 

 Чи можете ви навести ще приклади з історії чи сучасного часу, які під-
креслюють полікультурність українського суспільства?
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Джерело 1 Появу Змійових валів пов’язують із потребами захисту порубіжжя Київської 
Русі від печенігів, а згодом — від половців. Та понад столітнє сусідство русичів із 
печенігами не зводилося до самої лише конфронтації. Наприклад, у 943–944 рр. 
князь Ігор, ідучи походом на Візантію, вів зі собою печенізький загін, а в самому 
Києві в другій половині Х ст. вже мешкали вихідці з Печенігії.

Наталя Яковенко «Нариси історії середньовічної України»

Джерело 2 На початку XV ст. більшу частину населення в місті Львові становили німці, 
про що свідчить переважання німецьких імен та прізвищ у податкових реєстрах. 
<...> За даними фінансових книг другої чверті XVI ст., етнічне обличчя Львова 
визначали п’ять національних груп: поляки (38 %), українці (24 %), німці (8 %), 
євреї (8 %) та вірмени (7 %). 

Капраль М. Демографія Львова XV — першої половини XVI ст. // Львів. Історичні нари-
си. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 1996.

Джерело 3 Навіть незважаючи на те, що вона (Одеса) знаходилася в Росії і за мого часу 
була русифікована мовно, Одеса насправді не була російським містом. Вона не 
була і єврейським містом, хоч євреї й були, очевидно, найбільшою етнічною 
спільнотою, особливо, якщо зважити на те, що половина так званих росіян на-
справді були українцями, тобто людьми, що відрізнялися від росіян як амери-
канці від англійців або англійці від ірландців.

Спогади Володимира Жаботинського, відомого єврейського громадсько-політичного 
діяча, про Одесу початку ХХ ст. : Партиція Герлігі. Одеса Історія міста, 1794–1914. — К.: 
Критика, 1999.

Джерело 4 Український вірменин Сергій Нігоян у 2014 р. став символом боротьби за 
українську свободу й демократію.

«У нашому класі він був єдиним вірменином, але й найбільшим українцем 
у класі…» — пригадували його однокласники. Напередодні загибелі на вулиці 
Грушевського, 20-річний Сергій Нігоян продекламував уривок з поеми «Кавказ» 
видатного українця Тараса Шевченка: «Борітеся — поборете, вам Бог помагає!» 

Джерело: http://n-v.com.ua/virmenin-yakij-narodivsya-v-ukra%D1%97ni-za-ne%D1%97-
u-den-zluki-i-zaginuv-vichna-pamyat-geroyam-ukra%D1%97ni/

Застосуйте набуті знання та досвід

Культурна	багатоманітність	сьогодні	
Культурне багатоманіття сьогодні є реальністю для більшості країн 

світу. Відповідно, це викликає дискусії щодо проблеми співжиття різних 
культур. 
 Обдумайте та назвіть переваги й виклики багатокультурності в різ них 

сферах суспільного життя України. Наведіть приклади.

Сфери суспільного життя Позитивні сторони Виклики

Промисловість та виробництво Нові ідеї, досвід Безробіття
Освіта 

Культура 

IT технології

Спорт

Медіа

Ваш варіант_____________
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Тема 3.3  Як розпізнати стереотипи  
і протистояти дискримінації?

У  цій темі ви зрозумієте, що таке стереотипи, і як на їхній основі форму-
ються упередження, які перешкоджають об’єктивному сприйняттю бага-
тогранності нашого життя. Разом з тим, це добра нагода навчитись про-
тидіяти дискримінації на основі стереотипів. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо сутність стереотипів та специфіку їхнього прояву у суспіль-
ному житті.
Розуміємо такі прояви дискримінації як расизм, ксенофобія, упередження 
щодо інших, а також вчимося їх ідентифіковувати. 
Протидіємо стереотипному мисленню і дискримінації людей за різними 
ознаками. 

Аналізуємо 
ситуацію

У	ролі	вчителя
Уявіть себе у ролі вчителя. У вашому класі навчається четверо учнів: 

Оля, Евеліна, Марк і Василь. Виставте оцінки цим учням на ваш розсуд. 
Подивіться на виставлені оцінки. Чому Ви поставили саме ці оцінки 
учням?
За що ви ставили оцінку? Уявіть, якщо б такий вчитель / вчителька оці-
нював / оцінювала вас на уроках.
Яким чином, на вашу думку, формуються наші перші уявлення про людей? 

Модуль 1    Що таке стереотипи й упередження та як їх подолати?

Наші уявлення про інших людей і явища часто формуються на основі 
інформації з інших джерел, а не з нашого безпосереднього досвіду. Відтак, 
виникають відносно стійкі і спрощені уявлення про ту чи іншу людину, со-
ціальну групу, подію чи явище, які називають стереотипами. З одного боку, 
стереотипне сприйняття світу дозволяє людині скоротити час на обдуму-
вання та реагування на мінливі умови навколишнього середовища. Однак 
таке бачення світу маніпулює нашою свідомістю і заважає сприймати світ 
у всій його багатогранності. Наприклад, коли ми чуємо слово «яблуко», то 
уявляємо його зеленим, лебеді для нас завжди білі, а чоловіки сильніші за 
жінок.

Залежно від нашого уявлення про предмет стереотипу і почуттів, які 
в нас виникають, стереотипи бувають позитивними, негативними і ней-
тральними. Стереотипи виникають в усіх сферах нашого життя і на всіх 

Стереотип — (з грецької 
«твердий відбиток») — стій-
кий і спрощений образ чи 
уявлення про явище, особу 
або групу людей.

Упередження — це емо-
ційне ставлення, негативна 
установка, яка, зазвичай, 
пов’язана зі стереотипа-
ми або формується на їхній 
підставі.



Розділ 3. Людина в соціокультурному просторі

16

рівнях спілкування: від сприйняття конкретної особистості (наприклад, 
огрядність людини — ознака її добродушного характеру) до уявлень про 
великі суспільні групи (наприклад, американці завжди усміхаються, а роми 
можуть щось поцупити).

Web-активність

Карта	стереотипів
Перейдіть за QR-посиланням  і перегляньте серію карт лондонсько-

го дизайнера Янко Цветкова, що з гумором відображають стереотипи у 
сприйнятті європейських країн різними народами. 
 Проаналізуйте, на основі яких рис, подій чи фактів виникли стереотипи 

щодо представників різних країн?
 Чому сприйняття представників одних і тих самих країн у різних наро-

дів відрізняється?
 Які види стереотипів ви помітили у назвах на карті?
 Які почуття у вас викликають стереотипи стосовно України?
 Чи погоджуєтеся ви зі стереотипними уявленнями про інші країни? 

Чому?
 Спрогнозуйте можливі наслідки таких стереотипів.

Обговорюємо Що	думають	про	українців	представники	інших	країн?	
Уявіть себе представниками інших країн. Методом мозкового штурму 
визначте уявлення мешканців інших країн про наших співвітчизників 
і запишіть їх. 

Ходять чутки, що українці (продовжіть перелік): 
 z працелюбні;
 z організовують великі застілля;
 z вміють відстоювати свої громадянські права;

 Проаналізуйте список уявлень про українців.
 Чи всі позиції, на вашу думку відповідають реальній дійсності?
 Які з них можна вважати позитивними? Які — негативними?
 Чи ми можемо впливати на зміну цих уявлень? Якщо так, то яким чином?

Досліджуємо  
та обговорюємо

Види	стереотипів
Об’єднайтеся у групи та ознайомтеся із переліком різних видів стерео-

типів. Проілюструйте кожен з них життєвими прикладами, обговоріть їх.

Види	стереотипів	за	сферами	життя

Професійні Групові Регіональні Соціальні

Фізіогномічні Національні Релігійні Гендерні

Етнічні Державні Расові Політичні
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Тема 3.3. Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації?

 Які з наведених вами прикладів стереотипів у різних сферах життя є по-
зитивними, які нейтральними, а які — негативними?  Чи погоджуєтесь 
ви з наведеними стереотипними уявленнями?

 На вашу думку, чи можуть позитивні стереотипи нести негативний 
зміст? За яких умов?

Напевно, всі ви чули від інших, а, може, й самі говорили: «Понеділок — 
важкий день», «Якщо чорна кішка перейшла дорогу — буде лихо». Досить 
часто на основі стереотипів виникають негативні уявлення щодо інших 
людей чи соціальних груп, які називають упередженнями. Підґрунтя упе-
реджень складають уявлення і забобони, які не перевірені на власному 
досвіді та, як правило, емоційно забарвлені. 

Аналізуємо 
ситуацію

Мої	сусіди
Уявіть, що ви — студент / студентка університету у великому місті, 
де плануєте орендувати багатокімнатну квартиру. Для того, щоб вам 
не довелося самостійно оплачувати комунальні послуги, є можливість 
підселити у кожну кімнату ще по одній людині. Після того, як ви подали 
оголошення, зголосилося декілька охочих. 
Підготуйте загальний список можливих співмешканців / співмешканок. 
Виберіть, з ким із перелічених претендентів ви б хотіли мешкати в од-
ній квартирі (не більше трьох осіб). Наприклад це можуть бути: 

 z дівчина-мусульманка;
 z чоловік, який приїхав у місто на заробітки;
 z жінка, що переїхала з Донбасу; 
 z молодий хлопець з інвалідністю;
 z відомий актор;
 z студентка із Росії;
 z афроамериканець;
 z громадянин США;
 z український політик;
 z інші версії.
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 Спробуйте змінити ракурс, наприклад, може виявитися, що: 
 z дівчина-мусульманка вільно володіє англійською мовою; 
 z чоловік, який приїхав у місто на заробітки, є професійним психологом; 
 z жінка, що переїхала з Донбасу, очолює волонтерську організацію; 
 z молодий хлопець з інвалідністю — колишній солдат, що брав участь  

в АТО;
 z відомий актор регулярно вживає алкоголь;
 z студентка із Росії є правозахисницею;
 z афроамериканець викладає курс інформатики для українських 

студентів;
 z громадянин США переховується в Україні від правосуддя;
 z український політик опікується важкохворими дітьми. 

Поміркуйте Чи є ситуації, які описані у вправі, можуть траплятися у реальному 
житті?
Чи важко було зробити вибір? Чим ви керувалися, здійснюючи його?
Чи вплинули ваші стереотипи та упередження на вибір співмешканців / 
співмешканок? Які саме?
Що б ви відчули, якби ніхто не захотів жити в одній квартирі з вами?
Яким чином змінилося ваше уявлення про цих людей, коли ви дізналися 
більше про них? Що ще могло вплинути на зміну вашого вибору?

Для	того,	щоб	подолати	той	чи	інший	стереотип,	необхідно:	
 � усвідомити його наявність;
 � пошукати об’єктиву інформацію про людей чи явища, що є в основі 

стереотипу;
 � не сприймати усю спільноту, групу через окремих представників;
 � позбуватися переконань, що власна думка є найправильнішою;
 � зосередити увагу на позитивному.

Модуль 2    Як виявити дискримінацію і протидіяти їй

Якщо стереотипи інколи можуть допомагати, то упередження завжди 
шкідливі, оскільки вони визначають поведінку людини і можуть спону-
кати її діяти несправедливо, порушувати права інших, що виявляються в 
дискримінації. 

Прояви	дискримінації:
 � дискримінація за станом здоров'я;
 � дискримінація людей з інвалідністю;
 � дискримінація за місцем проживання/громадянством;
 � дискримінація за статтю;
 � дискримінація за етнічним походженням;

Дискримінація — будь-
яка відмінність, виключення, 
обмеження або перевага, за 
ознакою раси, кольору шкі-
ри, мови, релігії, політичних 
або інших поглядів, націо-
нального або соціального по-
ходження, майнового стано-
вища, народження або іншої 
обставини, і яка має на меті 
або як наслідок, знищити чи 
применшити визнання, прав 
і свобод особистості.

Посилання
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Тема 3.3. Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації?

 � дискримінація за релігійними переконаннями;
 � дискримінація за політичними переконаннями;
 � дискримінація за віком;
 � дискримінація за мовою;
 � дискримінація за сексуальною орієнтацією.

Аналізуємо 
ситуацію

Ознайомтеся з ілюстраціями різних видів дискримінації. 
У чому проявляється дискримінація осіб, зображених на карикатурах?

Джерело: Дискримінація очима українських художників. Підсумки конкурсу УГСПЛ та 
Асоціації карикатуристів України 2010 р.

Застосуйте набуті знання та досвід

 Ознайомтеся із сутністю найбільш агресивних проявів дискримінації:
Ксенофобія — побоювання і відторгнення чужинців.
Етнофобія — антипатія чи вороже ставлення до представників певних 

етносів.
Антисемітизм — нетерпиме ставлення до євреїв.
Расизм — необґрунтована теорія про нерівноцінність людських рас.
Релігійна нетерпимість — особисте несприйняття інших релігійних 

вірувань.
Сексизм — упереджене ставлення та дискримінація людей через їхню 

стать або гендерну ідентичність.
 У яких сферах життя вони найчастіше проявляються? Наведіть кон-

кретні приклади.
 Яким чином ми можемо боротися із проявами дискримінації у нашому 

житті.

ІІІ	місце: Броніслав Жуковський,  
м. Київ

ІІ	місце:	Віктор Голуб,  
м. Здолбунів, Рівненська обл.

І	місце:	Олексій Кустовський,  
м. Вишневе, Київська обл.
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Тема 3.4  Яким чином толерантність та інклюзія торують 
шлях до суспільства рівних можливостей

У  цій темі ви розглянете ключові особливості суспільства рівних можливо-
стей, ознайомитеся зі шляхами інтеграції представників різних культур-
них і соціальних груп у громадське життя. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, що таке суспільство рівних можливостей.
Розуміємо,	що таке толерантність та інклюзія. 
Діємо, залучаючи людей з інвалідністю та представників інших соціаль-
них груп до активного суспільного життя. 

Підняти слабкого — цього замало: треба ще його потім і підтримати.
Вільям Шекспір, англійський драматург

Правдива ознака, за якою можна впізнати справжнього мудреця, — терпимість.
Генрік Ібсен, норвезький драматург

Привчи свій розум до сумніву, а серце — до терпимості!
Георг Ліхтенберг, німецький учений і публіцист

Обговорюємо Ознайомтеся з поданими висловами відомих людей. Як ви їх розумієте?
Що об’єднує ці вислови?

Модуль 1    Що таке толерантність та якою є її ціннісна сутність

На сьогодні по-різному тлумачать поняття «толерантність». Одні роз-
глядають її як виховане, терпиме ставлення до людей, що мають певні від-
мінності; інші розуміють толерантність як світоглядну рису, притаманну 
особистості, що сприймає світ у його багатоманітності та цінує це. Для де-
яких людей толерантність — це просто байдуже, індиферентне ставлення 
до «інших». Для тих, хто має почуття власної гідності та поважає права ін-
ших людей, толерантність означає усвідомлення культурного багатоманіт-
тя, що оточує нас, різних форм самовираження та самовиявлення людини.

Кожна особистість самостійно приходить до власного розуміння толе-
рантності. Так чи інакше, толерантність є не лише внутрішньою якістю ін-
дивіда, а й ознакою соціальної зрілості людини. 

Формуванню толерантності сприяють знання про інших людей, відкри-
тість у спілкуванні та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність 

Толерантність — це по-
ва га, сприйняття та розумін-
ня різноманіття культур на-
шо го світу, форм самовира-
ження та самовиявлення 
людини. 

Толерантність	— це ак-
тивне ставлення, що форму-
ється на основі визнання уні-
версальних прав і основних 
свобод людини й обов’язок 
сприяти ствердженню прав 
людини, плюралізму (в тому 
числі, й культурного), де-
мократії та правопорядку. 
(Витяг з Декларації принци-
пів толерантності ООН).
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розвивається на основі визнання універсальних прав та основних свобод 
людини. 

Розуміння толерантності як сумісності не лише демонструє можливо-
сті для взаємодії, але й визначає її рамки. Межі нашої терпимості до про-
тилежних поглядів визначити нелегко, однак, основним орієнтиром є 
недопущення порушення прав інших людей. Суспільство рівних можливо-
стей — спільнота, де відсутні будь-які форми дискримінації.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Асоціації	толерантності
Назвіть асоціації, які виникають у Вас, коли Ви думаєте про толерант-
ність. Запишіть їх на великому аркуші паперу чи на дошці. 
Виберіть три асоціації, які, на Вашу думку, є найважливішими харак-
теристиками толерантності, та поставте галочки навпроти кожної 
позиції. 
Проаналізуйте та обговоріть з однокласниками ті позиції, які здо-
були найбільше голосів, та ті, які отримали найменшу підтримку. 
Аргументуйте свій вибір, підкріплюючи його прикладами. 

Щоб бути толерантним, необхідно:
 z усвідомлювати те, що всі люди різні;
 z навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися 

змінити в них те, що нам не подобається;
 z цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, 

переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;
 z зберігати власну гідність і за будь-яких обставин залишатися собою.

Громадянська 
активність

Зроби	крок	назустріч
Виберіть картку, на якій зазначена певна соціальна роль. Не показуйте 
свої картки один одному. 
Розташуйтеся в одну лінію, як на «старті», і рухайтеся вперед, якщо вва-
жаєте це за потрібне у певній ситуації. Дотримуйтеся тиші й уникайте 
будь-яких реплік і коментарів під час вправи. 
Для кращого розуміння, заплющіть очі та спробуйте уявити, як вигля-
дає та почувається людина, роль якої ви отримали.
Поміркуйте, яким могло бути ваше дитинство: в якому будинку ви наро-
дилися, в які ігри грали, чим захоплювалися?
Яким може бути ваше повсякденне життя сьогодні? 
Уявіть себе у вашій школі, як проходить ваш звичайний навчальний день, 
які у вас стосунки з однокласниками та вчителями упродовж останньо-
го часу?
Кожного разу, коли хтось із вас може ствердно відповісти на зачитане 
висловлювання, зробіть крок уперед. Не поспішайте, проаналізуйте 
власне розташування у просторі стосовно інших. Запам’ятайте місце, 
де ви стояли перед початком вправи, та порівняйте з тим, на якому Ви 
опинилися внаслідок «кроків назустріч». 

Тема 3.4. Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях до суспільства рівних можливостей
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Ролі,	які	отримують	учні	/	учениці:

Відмінниця, учениця 11-го класу. 
Президент школи

Учень, який не дуже добре 
навчається, захоплюється театром

Посередній у навчанні  
учень 7-го класу

Учениця 9-го класу, має низький 
рівень успішності. Захоплюється 

рок-музикою

Учень 10-го класу, має низький 
рівень успішності. Палить

Учениця 10-го класу. Донька 
заступника директора школи

Учень 5-го класу, «новенький», 
перейшов з іншого навчального 

закладу, заїка

Учень 10-го класу, чиї батьки  
давно є меценатами закладу

Учень з низькою успішністю, 
з малозабезпеченої родини. 
Неформальний лідер школи

Учениця-переселенка,  
що мешкає у родичів Учень 8-го класу, має вади зору

Учениця 6-го класу,  
має проблеми  

з опорно-рухомим апаратом

Учень 10-го класу, батьки якого 
зловживають алкоголем

Учениця 11-го класу, родина котрої 
належить до Свідків Єгови

Учень 10-го класу  
із зайвою вагою.  

Відмінно знає інформатику

Учень 9 класу,  
чиї батьки на заробітках.  

Його виховує бабуся
Директор школи Заступник директора  

з виховної роботи

Бібліотекар Прибиральниця-пенсіонерка
Вчитель молодших класів, 

мусульманин,  
біженець з Азербайджану

Вчитель історії, який завжди 
має власну позицію та відстоює 

інтереси учнів школи
Вчителька хімії, подруга директора Мати-одиначка, безробітна

Батько учня 8-го класу,  
успішний бізнесмен

Батько учениці 6-го класу,  
має інвалідність — втратив ноги

Мати шести дітей,  
четверо з яких навчаються  

у цій школі, ромка

Мати учня 11 класу,  
вчитель фізики цієї школи Ви — той / та, ким ви є в житті Охоронець-вахтер

СИТУАЦІЇ,	ЯКІ	ЗАЧИТУЄ	ВЧИТЕЛЬ

 1. Ви ніколи не відчували дискримінації через 
власне походження, через те, ким ви є.

 2. Ви завжди відчуваєте себе в безпеці на тери-
торії школи.

 3. Ви можете вільно висловлювати свою думку 
і впевнені, що її почують.

 4. З вами завжди радяться стосовно прийняття 
рішень, важливих для життя і роботи школи.

 5. Вам довіряють і дозволяють виконувати 
важливі для навчального закладу і для вас 
справи.

 6. Ви можете відкрито критикувати дії оточую-
чих без негативних наслідків.

 7. Ви впевнені, що при виникненні конфліктної 
ситуації або інших проблем, ваші права бу-
дуть захищені, незалежно від Вашого статусу.

 8. Ви знаєте свої права і впевнено ними 
користуєтеся.

 9. Під час навчально-виховного процесу ваша 
думки та потреби беруться до уваги. 

10. Стосовно вас ніколи не допускалось прини-
ження, нетактовна поведінка, крик тощо.

11. Ви завжди можете відстояти свої права.
12. Ви обізнані зі своїми правами та обов’язками 

під час навчально-виховного процесу.
15. Ви маєте всі можливості для самореалізації.
16. Ваше право на приватність ніколи не пору-

шувалось на території навчального закладу.
17. При потребі, ви можете у зручній для вас фор-

мі отримати інформацію про права людини.
18. Ви поінформовані про усі рішення, які при-

ймає керівництво закладу.
19. Рада школи безумовно розгляне ваше звер-

нення та прийме рішення.
20. У вас не буде ніяких перешкод для того, щоб 

стати членом ради школи.
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Тема 3.4. Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях до суспільства рівних можливостей

Інклюзія (від англ. inclu
si on — включення) — процес 
збільшення ступеня участі всіх 
громадян у соціумі. Йдеться, 
насамперед, про тих, хто має 
труднощі у фізичному чи розу-
мовому розвитку.

Питання для обговорення

 Чи легко було виконувати свої ролі? Чому?
 Які відчуття виникали при просуванні вперед чи коли ви залишалися на 

місці?
 У який момент ви помітили, що хтось значно відстає?
 Які відчуття виникли, коли ви почали значно відставати?
 Чи відображає вправа реальні ситуації життя шкільної спільноти?
 Які категорії у вашому оточенні (родина, місцева спільнота) є найбільш 

«вразливими» щодо реалізації / порушення їхніх прав?

Модуль 2    Соціальна інклюзія — індикатор рівня демократії  
  у суспільстві

Як вже згадувалося вище, толерантність є провідною ознакою суспіль-
ства рівних можливостей, яке передбачає чесне та справедливе ставлення 
до усіх людей, недопущення будь-якої дискримінації. 

Сформувати суспільство рівних можливостей неможливо без почуття 
поваги до Інакшості, що передбачає здатність розуміти інших і співпере-
живати, особливо, коли мова йде про людей з інвалідністю.

Громадянська 
активність

Зробимо	наше	середовище	доступним	для	всіх
Розгляньте малюнки і поміркуйте: з якими ще труднощами можуть 
зіткнутися люди з інвалідністю у нашому середовищі? Складіть список 
таких проблем.
Якщо б Ви були чиновником / чиновницею у місцевій раді, обов’язками 
якого / якої є контроль над дотриманням рівних прав та можливостей 
для населення, якою була б ваша програма? 
Подумайте над тим, як можна допомогти таким людям, якщо вони по-
требуватимуть нашої підтримки?
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Україна	—	шоста	в	загальнокомандному	заліку	Паралімпіади-2018
Українці на зимових Паралімпійських іграх у південнокорейському 

Пхьончхані — 22 медалі і шосте командне місце.
Всі нагороди — 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових — наші спортсмени 

здобули у двох видах спорту: 14 — у біатлоні, 8 — у лижних перегонах.
«Такі діти, як тільки опустять руки — нічого не отримають від життя.  

А якщо піднімуться, скажуть собі та усім навколо "я — людина, і хочу бути, 
як всі", то й житимуть повноцінно, досягатимуть великих результатів», — 
заявив 21-річний призер збірної України на паралімпійських іграх у 
Пхьончхані Олександр Казік. Олександр — повністю незрячий спортсмен. 
На дистанції його супроводжував інший спортсмен-гайд.

Незламний	 духом:	 інвалід	 АТО	 втратив	 стопи	 і	 кисті	 рук	 на	фронті,	 
а	тепер	візьме	участь	у	марафоні	на	5	км	в	США	

Киянин Вадим Свириденко — справжній герой. На фронті під час де-
бальцевських подій він втратив кисті рук та стопи, але це не зламало укра-
їнця. Тепер 43-річний учасник Української асоціації інвалідів АТО планує 
пробігти 5 км на марафоні у США. Своїм прикладом Вадим показав україн-
цям: Ми не здаємося. Нас не зламати!

Досліджуємо 
та обговорюємо

Що ви знаєте про паралімпійський рух?
Які спортсмени-паралімпійці з України вам відомі?
За останні роки число людей з інвалідністю поповнили військовослуж-
бовці із зони АТО. Чи є такі люди у вашій громаді? Якої допомоги вони 
потребують? Чи місцева громада долучається до допомоги їм?

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Проаналізуйте проблеми, з якими люди з інвалідністю стикаються у по-
всякденному житті вашої школи, громади.

 Чи отримують вони допомогу від місцевої спільноти? Якщо так, то наве-
діть приклади. 

 Яким чином ви особисто можете сприяти інклюзії осіб з інвалідністю у 
життя місцевої спільноти? Складіть перелік добрих справ.

Паралімпійські	 ігри — 
міжнародні спортивні зма-
гання для людей із інвалідні-
стю. Як правило, проводять-
ся після Олімпійських ігор, 
на тих же аренах.

Олександр Казік (ліворуч) і його гайд та 
тренер Сергій Кучерявий Хвилини радості 
від перемоги на Паралімпіаді-2018

Фото: Віталій Казаков і Оксана Шишкова 
(facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTh
eDisabledOfUkraine)



25

Тема 3.5  Конфлікти у нашому житті,  
і чому їх необхідно вирішувати

У цій темі ви з’ясуєте причини зародження конфліктних ситуацій, навчи-
теся розуміти види та стадії конфлікту, проаналізуєте конфлікти, що мо-
жуть трапитися у школі, на вулиці чи вдома та навчитеся вирішувати їх. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо поняття конфлікту та його види. Вчимося розпізнавати 
стадії конфлікту.
Розуміємо складну сутність конфлікту через використання «Карти 
конфлікту».
Діємо, аналізуючи ситуації, які стосуються стадій розгортання конфлікту. 

Ми звикли думати, що, заперечуючи комусь, ми неминуче починаємо з 
цією людиною конфлікт, який обов’язково повинен виявити переможця і 
переможеного або ущемити чиєсь самолюбство. Але не варто сприймати все в 
такому світлі. Потрібно завжди шукати між нами щось спільне. Секрет успіху 
полягає в тому, щоб від самого початку виявити зацікавленість у точці зору 
співрозмовника. Я цілком впевнений, що це під силу кожному з нас.

Далай Лама

Розумний шукає вихід з конфлікту, а дурень — вхід. 
Народна мудрість

 Ознайомтеся із висловом Далай Лами. У чому, на його думку, полягає се-
крет вирішення конфліктів? Чи підтверджується така думка україн-
ською народною мудрістю?

 Наведіть приклади відомих у Вашому житті конфліктних ситуацій.  
Чи погоджуєтеся ви з таких підходом до їх вирішення? 

Модуль 1    Що таке конфлікт і які його види?

Найкращі моменти свого життя ми пов’язуємо із ситуаціями, коли існує 
злагода між людьми, мир і взаєморозуміння. Однак, взаємини між людьми 
бувають різними: як такими, що стимулюють співпрацю і товариськість, 
так і тими, що призводять до суперечок і протистоянь. Часто непорозумін-
ня стають причиною появи образ, ворожості та ненависті. Ці та подібні не-
гативні ситуації називають конфліктами. Люди, що беруть участь у кон-
флікті, рідко залишаються стриманими та розсудливими, їхньою поведін-
кою керують негативні емоції, як-от гнів, лють тощо. Це часто залежить від 
обставин, але ще частіше — від самих індивідів, їхнього уміння та бажання 
до позитивної взаємодії.
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся з конфліктними ситуаціями та таблицею, у якій представ-
лені причини зародження конфліктів. Визначте, до якого типу причин за-
родження конфліктів їх можна віднести.

 � Молодший брат постійно розкидає свої речі по кімнаті, а старшому 
доводиться прибирати за ним.

 � Ви з сусідом / сусідкою по парті отримали один підручник для занять 
на уроці.

 � Ви хочете піти ввечері з друзями у кіно, а ваша молодша сестричка 
просить відвести її на каток.

 � Компанія молодих людей надто голосно поводиться у громадському 
транспорті та заважає іншим.

 � Ваші сусіди розкидають сміття біля будинку.

Як бачимо з наведених прикладів, конфлікти виникають тоді, коли є 
дві або більше сторін, які залежать одна від одної. При цьому сторони кон-
флікту наполегливо намагаються реалізувати саме свої переконання, ідеї, 
побажання і водночас відчувають неприязне чи вороже ставлення одна до 
одної.

Причини	зародження	конфліктів

Розподіл ресурсів Невдоволення певної особи чи групи людей своєю часткою ресурсів

Взаємозалежність Одна людина є залежною від іншої

Відмінності в меті Сторони конфлікту мають різні інтереси

Відмінності  
в уявленнях і цінностях

Різні люди по-різному сприймають і розуміють світ,  
мають різні ціннісні орієнтири

Відмінності  
в манері поведінки

У людей бувають різні темпераменти, характери, потреби

Проблеми  
у комунікації

Неповне або неточне передання інформації у ході спілкування

Оскільки конфлікти повністю викорінити неможливо, потрібно навчи-
тися розпізнавати їх. Досить часто сторони конфлікту для досягнення сво-
єї мети порушують загальноприйняті норми, а часом — і закони. Тривалі 
чи епізодичні, великі чи маленькі — усі вони вони складають невід’ємну 
частину нашого життя. 

Втім, конфлікти мають і свої позитивні наслідки. Адже вони вказують 
на замовчувані проблеми, стають причинами змін, спонукають до нових 
рішень і дій. Наприклад, відстоюючи свою позицію перед однокласника-
ми, захищаючи слабших, домагаючись справедливості, ми отримуємо нео-
ціненний життєвий досвід, вчимося вирішувати різні проблеми.



27

Тема 3.5. Конфлікти у нашому житті, і чому їх необхідно вирішувати

П’ять	позитивних	нотаток	про	конфлікт
 � Конфлікти потрібні для нашого життя, на них необхідно звертати увагу 

та ефективно вирішувати.
 � Конфлікти вказують на відмінність у думках, інтересах.
 � У конфліктних ситуаціях вчимося переконувати інших.
 � З конфліктних ситуацій можна отримати цінну інформацію.
 � ефективне розв’язання конфліктів приносить задоволення та відчуття 

доброго вчинку.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Карта	конфлікту
Люди, що вирушають у подорож, користуються картами, адже це суттє-

во полегшує орієнтацію у просторі, економить багато часу та зусиль. Так 
само можна діяти й у ситуаціях конфлікту. Складання «Карти конфлікту» 
може допомогти нам побачити реальних і прихованих учасників конфлік-
ту, їхні справжні інтереси, а також визначити багато інших аспектів кон-
флікту, які не помітні з першого погляду. 

Об’єднайтеся в групи. Використовуючи «Карту конфлікту», спробуйте 
проаналізувати один із конфліктів, що трапився у Вашому житті, житті 
класу, школи, за наведеним алгоритмом. 
 Суть проблеми (наприклад, сварка поміж однокласниками). 
 Які сторони беруть участь у конфлікті? Хто виступає від імені кожної з 

конфліктуючих сторін? 
 Чому вони залучені до конфлікту?
 У чому полягають відкриті та приховані інтереси кожної сторони?
 У чому полягають побоювання учасників конфлікту?
 Інтереси яких ще сторін зачіпає конфлікт? Чи представлена третя 

сторона в конфлікті?

Застосування «Карти конфлікту» в конфліктних ситуаціях допоможе 
визначити, які явні та приховані потреби керують вимогами людей, по-
бачити можливі перспективи розвитку конфліктної ситуації. Адже вияв-
лення суті проблеми допомагає добре її осмислити й успішно вирішити 
конфлікт. 

Учасники

Потреби

Побоювання
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Модуль 2    Які бувають стадії конфлікту? 

Конфліктні ситуації виникають всюди і завжди. Навіть якщо міжособис-
тісна взаємодія вибудовується гармонійно і ґрунтується на взаєморозу-
мінні, малі чи великі зіткнення неминучі. Для того, щоб протистояння не 
завдавало негативних наслідків, необхідно знати основні стадії розвитку 
конфлікту, які розкривають етапи його розгортання, що допоможе спрог-
нозувати розвиток подій. 

Стадії	 
конфлікту Кульмінація — найвища точка 

напруги під час конфлікту.

Інцидент — провокативна дія, що 
виникла у результаті збігу обставин і 

зумовила розгортання конфлікту.

Завершення — стадія 
розв’язання і виходу  

з конфлікту.

Ескалація — наростання 
конфлікту, загострення 

протиріч між його учасниками.

Постконфліктна 
ситуація — 
позитивні 

чи негативні 
наслідки 

конфлікту.

Передконфліктна ситуація — період 
накопичення незадоволення, фактів і дій, які 

можуть призвести до конфлікту.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Війна	на	Сході	України
Ознайомтеся з фрагментом тексту пісні «Вітчизна» 
(авт. — Дмитро Шуров, Катерина Галенко). Прослухайте 
цей твір на каналі YouTube. 

Тобі знайоме почуття спустошення,
Коли ідуть бої без оголошення,
Коли Вітчизну ділять, не спитавши дозволу,
Та у душі тепло замінюють морозами.

І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі,
Прийшов до тями, опинившись на платформі,
Пульсує в грудях серце посеред самотності,
І вже ось-ось почнеться відлік незворотності.

І ніби до повітря доступ перекрили,
Та через мить ти підірвешся на ворожій міні,
І ніби місто охопила революція:
Скрізь падає каміння, палають вулиці...

А на майданчиках дитячих гуляє вітер,
Порожня гойдалка там, де вчора були діти,
І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі ґрати,
Луна довічний сум твоєї втрати...Карта ООС (АТО) станом на 23.07.2018 р.  

за даними РНБО України
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Запитання і завдання

 Про які події, на вашу думку, йде мова у пісні? Чим вони зумовлені?
 Використайте «Карту конфлікту» для аналізу збройного протистояння 

на Сході України.
 Визначте усі сторони цього конфлікту, їхні явні та приховані інтереси.
 Зіставте певні етапи протікання війни на Сході України зі стадіями 

конфлікту? Якщо так, то зазначте їх.
 Яким, на вашу думку, є вихід із конфліктної ситуації, що склалася на Сході 

України?

Модуль 3    Конфлікти у школі. Булінг, цькування

Обговорюємо Об’єднайтеся у групи і проаналізуйте причини виникнення, сторони та 
фази перебігу різних конфліктних ситуацій, які мали місце у вашій школі, 
наприклад:

 z бійка між однокласниками;
 z відбирання особистих речей;
 z демонстративне нав’язування іншим своїх авторитету, сили, впливу;
 z прізвиська, піддражнювання, образи;
 z суперечки і непорозуміння на спортивному майданчику, на перерві, 

в їдальні;
 z порушення дисципліни на уроках;
 z боротьба за авторитет і лідерство серед однокласників або приятелів;
 z відмова від чергування у класі, школі;
 z псування або втрата майна: підручників, мобільних телефонів та ін-

ших речей.
 Які з вище наведених позицій, на вашу думку, можна назвати цькуванням 

чи булінгом?

Web-активність

«КРИЛА»
 Прочитайте уривок з пісні Анастасії Приходько «Крила». Прослухайте 

пісню на каналі YouTube.
[…] Мене оточили порожні надії,
В обіймах безчестя пручається віра,
Я чую, як плачуть осміяні мрії
І голосно знову співає сатира.
Заздрість навколо всіх охопила,
Серця заблукали у сірій безодні,
І добре, що поки у мене є крила
І я не віддам їх, ні!

Цькування,	булінг (англ. 
bully — залякувати) — це 
агресивна та ворожа пове-
дінка однієї дитини або ко-
лективу щодо іншої. Це пос-
тійний фізичний і психоло-
гічний тиск, прояви агресії, 
з подальшим залякуванням 
особистості.
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Поміркуйте

 Про які ситуації у шкільних відносинах йде мова?
 Чому режисер використовує у кліпі дві реальності — жорстокість до-

рослого світу та світу дітей?
 Як ви вважаєте, чи мотиви цієї пісні відображають ситуації, що мо-

жуть трапитися у вашому житті (у школі чи на вулиці)?

Web-активність

Сідай	з	нами	(SIT WITH US)
Наталі Гемптон була «новенькою» у школі і сподівалася 

знайти багато друзів. Однак вже в перші дні однокласники 
почали ображати Наталі та насміхатися з неї, ігнорувати 
її, відбирати особисті речі, а згодом ще й побили дівчину. 
З часом Наталі перевелася в іншу школу, де її життя нала-
годилось. У перший же день до дівчини підійшов хлопчик 
і запропонував допомогу. Це її дуже вразило і надихнуло. 
Пізніше, коли вона бачила якогось самітника у шкільній 
їдальні, то запрошувала його за свій стіл. Ця ідея вили-
лась у розробку мобільного додатку SIT WITH US («Сідай 
з нами»). 

(Джерело: Gene Blevins/LA Daily News).

Поради психолога

Булінг	у	школі.	Як	вибирають	жертву
Вибір відбувається не відразу. Булер і його свита можуть спонтанно 

почати над кимось жартувати. Якщо реакція їм припала до душі (смішно 
злякався або, навпаки, безглуздо намагався уникнути / відповісти тим, хто 
насміхається), то дуже висока ймовірність, що незабаром вони захочуть 
повторити.

Ви	під	прицілом	булера?	Як	розпізнати
 � Ніхто не поспішає подружитися з вами чи просто спілкуватися.
 � Пильні погляди найбільш активних учнів без видимих причин.
 � Питання (при всіх) провокаційного характеру. Наприклад: «А у вас в ро-

дині нормальні теж є?».
 � Колючі коментарі щодо зовнішності, поведінки, успішності.
 � Смішки, перешіптування за спиною.
 � Публічні злі жарти щодо вас.
 � Коли ви шукаєте підтримки в інших учнів, у відповідь — ухильні фрази 

чи ігнорування.
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Громадянська  
активність 

 

Булінг	у	школі.	Як	захистити	себе	
1. Пильнуйте за колективом. Визначте лідера, свиту і тих, хто «непопуляр-

ний». З агресором варто спілкуватися наодинці: є шанс нормально по-
говорити і з’ясувати позицію.

2. Не сподівайтеся, що все закінчиться саме собою. Розкажіть про все 
дорослому, якому найбільше довіряєте, попросіть поради у старших 
учнів. Просити про допомогу — не соромно, а логічно і стратегічно 
обґрунтовано.

3. Якщо при сутичці не можете сказати ані слова, тремтить голос — про-
сто задумливо мовчіть, але дивіться в очі. Погляд повинен бути таким, 
щоб у ньому читалася ваша позиція і все, що ви хочете сказати, але не 
можете. 

4. Знайдіть альтернативне коло спілкування поза школою. У Вас точно є 
талант і захоплення, тож пошукайте друзів за інтересами.

Булінг.	Як	захистити	інших
 9 Потрібно знайти дорослого, якому довіряєте найбільше, та повідомити 

його про те, що діється.
 9 Розповісти своїм батькам, запитати поради.
 9 Обговорити з іншими однокласниками. Знайти тих, кому так само 

нестерпно це спостерігати: вас має бути більше.

Джерело: Ірина Шабаєва — дитячий і сімейний психолог, КПТ терапевт

Громадянська реклама

«Не мовчи, дій —  
інакше зацькують» 

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Чи спостерігали Ви ситуації цькування у Вашій школі? У якій ролі Вам 
доводилося бути — як жертва, кривдник чи як спостерігач?

 Спробуйте увійти в інші ролі та визначити мотиви поведінки особисто-
сті в кожній з них.

 Яка з наведених ролей, на Вашу думку, є найбільш небезпечною?
 Що потрібно зробити, щоб нівелювати кожен із таких статусів у шкіль-

ному колективі?
 Визначте, хто з Ваших однокласників, друзів чи знайомих зараз є жер-

твою цькування. 
 Організуйте акцію підтримки жертв шкільного цькування: подружіть-

ся; запропонуйте свою допомогу; залучіть до спільної діяльності; обері-
гайте від кривдників дорогою до школи.
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Тема 3.6  Як подолати шлях від конфлікту  
до порозуміння

У цій темі ви навчитеся визначати конструктивні способи виходу з кон-
фліктної ситуації та реалізовувати їх на практиці. Ви ознайомитеся з та-
кими техніками вирішення конфліктів як переговори та медіація, які допо-
можуть вам ефективно розв’язувати конфліктні ситуації.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо різні способи подолання конфлікту: конкуренцію, компро-
міс, пристосування, співпрацю.
Розуміємо правила вирішення конфлікту в ході переговорів та медіації.
Діємо, застосовуючи до вирішення конфліктів методи ефективної 
комунікації. 

Модуль 1    Які способи подолання конфліктів є найбільш    
  ефективними? 

Усі ми маємо досвід участі в конфліктних ситуаціях, і для багатьох з нас 
він був не завжди позитивним. У цьому процесі важливо не концентрувати 
увагу на сторонах конфлікту чи його перебігу, а бачити перспективу ви-
рішення проблеми. Успіх в управлінні конфліктами значним чином зале-
жить від поведінки його учасників. 

Конфліктологія (наука про конфлікти) вирізняє декілька способів подо-
лання суперечностей.

Співпраця — спільний 
по шук шляхів і методів вре
гу лювання конфлікту, вироб
лен ня загального рішення з 
до три манням інтересів усіх 
учасників.
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Порівнюємо  
та аналізуємо

Вправа	«Яблуко	та	черв’як»
Сядьте зручніше, заплющте очі і уявіть на хвилину, ніби Ви — гарне со-

ковите яблуко, яке висить на гілочці. Всі милуються Вами, захоплюються. 
Раптом звідки не візьмись, підповзає до вас черв’як і каже: «Зараз я буду 
тебе їсти!». Що б ви відповіли черв’яку? Розплющте очі і запишіть свою 
відповідь. 

Якщо ви та ваші однокласники дали різні відповіді, то до яких способів 
вирішення конфліктів ви б віднесли кожну з них? Скористайтеся схемою 
способів подолання суперечностей.

Варіанти відповідей
Способи вирішення 
конфлікту

«Зараз впаду на тебе і розчавлю!»

«Глянь, яка там соковита груша висить!»

«Ну, добре, поласуй трохи, решту залиш моїм господарям!»

«Така вже, вочевидь, в мене доля!»

«Подивися, на землі є яблука, що вже впали, ти їж їх, вони теж смачні!»

 Які зі способів подолання конфлікту, залежно від певної ситуації, є 
ефективними, а які — ні? Проілюструйте кожну з позицій відповідними 
зображеннями.

 

Конфліктів не можна уникати. Важливо, щоб усі сторони спільно шука-
ли вихід із ситуації і відкрито обговорювати суперечливі питання. Є два 
типи успішного завершення конфлікту: компроміс і консенсус.

Компроміс — угода, 
досягнута за допомогою 

взаємних поступок

Консенсус — збіг думок, 
досягнення одностайної  

згоди

А Б В

ДГ
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Досліджуємо  
та аналізуємо

Незалежність	України	1991	р.
У суспільному житті результативність та ефективність компромісу за-

лежить від того, чи веде він до консенсусу як способу досягнення грома-
дянської згоди. Так, 24 серпня 1991 р. в Україні в результаті компромісу 
між національно-демократичними силами та частиною представників 
комуністичної влади, було проголошено Незалежність. Це, своєю чергою, 
дало поштовх до загальнонаціонального консенсусу: 1 грудня 1991 р. на 
Всеукраїнському референдумі більшість громадян підтримала Акт про не-
залежність України. 

Полотно «Державотворення» Олексія Кулакова, Наталії Папірної  
(Джерело: http://kulakov-papirna.com.ua)

Правила	розв’язання	конфліктів
 z Виявити джерело і причину конфлікту.
 z Записати суперечливі питання. 
 z Не розширювати предмет конфлікту, а максимально скорочувати 

кількість претензій.
 z Уважно ставитись до конфліктуючих сторін.
 z Неупереджено оцінювати позиції різних сторін конфлікту.
 z Зрозуміти становище кожної сторони конфлікту.
 z Намагатися досягнути порозуміння на ціннісному рівні та рівні 

почуттів.
 z Усвідомити почуття кожної зі сторін конфлікту. Контролювати 

хвилювання.

Модуль 2    Вирішуємо конфлікти самостійно,  
  або як навчитися вести переговори

Часто з переговорами в нас асоціюється лише розв’язання політичних 
питань на державному й міжнародному рівнях. Але в повсякденному житті 
будь-яка розмова, що зачіпає інтереси учасників і спрямована на розв’я-
зання проблемної ситуації, перетворюється на переговори. Переговори — 
це обговорення людьми проблеми, що виникла між ними, з метою її розв’я-
зання, врегулювання. 

Переговори — прямий 
діалог між конфліктуючими 
сторонами, спрямований на 
вирішення розбіжностей та 
досягнення згоди.
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Тема 3.6. Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння

У ході переговорів ми, здебільшого, опиняємося перед вибором: яку по-
зицію обрати — більш гнучку чи жорстку. Інколи той чи інший учасник 
переговорів розглядає будь-яку ситуацію як змагання волі, коли потрібно 
твердо наполягати на своєму, щоб отримати більше. Бажання перемогти 
нерідко зумовлює те, що реакція партнера стає жорсткою, становище по-
гіршується, переговори виявляються марними.

Для успішного проведення переговорів можна скористатися відповід-
ною пам’яткою, яка передбачає кілька етапів:

1 етап Виступи	сторін
Ідіть на переговори з бажанням зрозуміти іншу людину й одразу запро-

понуйте: «З’ясуймо, в чому кожен з нас бачить суть проблеми». 

2 етап Прояснення	інтересів
Коли сторони висловилися, проясніть інтереси одне одного: запитайте 

себе та іншу сторону, чому у вас виникли такі погляди, бажання, інтереси й 
навіщо вам потрібно їх обстоювати. Будьте щирими. 

3 етап Визначення	«порядку	денного»
На основі побажань та інтересів, які ви визначили, потрібно скласти пе-

релік	проблемних	питань, які слід обговорити, з метою їхнього врегулю-
вання. Формулювання проблем має бути нейтральним, варто не надавати 
переваги жодній зі сторін. 

4 етап Висування	пропозицій
Коли з’ясовано, які проблеми необхідно обговорити, запропонуйте 

своєму партнеру або партнерці метод «поза грою» або відокремлення про-
блеми від особистостей. Скажіть: «Уявімо, що в цій ситуації задіяні інші 
люди, а нашим завданням є знайти найкраще розв’язання цієї проблеми».

Можна застосувати метод	«мозкового	штурму», тобто, запропонувати 
кілька різних ідей. Чим більше — тим краще. 

5 етап Прийняття	рішення	і	формулювання	угоди	(домовленості)
Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, застосуйте «тест	на	 реаль-

ність»: яка з цих пропозицій може бути прийнятною для виконання обома 
сторонами. 

6 етап Виконання	домовленості
Після закінчення переговорів настає найважливіший етап — виконан-

ня домовленостей. Невиконання призводить до нових суперечностей, ча-
сто значно складніших за попередні.

Але не зневірюйтеся. Якщо домовленості не досягнуто, ви завжди мо-
жете повернутися до переговорів.

Джерело: За матеріалами посібника «Ми — громадяни України»,   
Асоціація «Нова Доба», 2001 р.
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Громадянська 
активність

Переговори
Вдома. Проведіть переговори або інсценізуйте їх разом зі своїми рідни-
ми з якогось суперечливого питання: наприклад, що одягати до школи, 
коли повертатися додому ввечері, з ким спілкуватися в інтернеті тощо. 
Коротко опишіть цей досвід.
У	класі. Оберіть двох охочих взяти участь у переговорах. Визначте будь-
яку актуальну та суперечливу проблему або ситуацію з шкільного жит-
тя й запропонуйте сторонам переговорів їх обміркувати.
Використовуйте «Стоп-кадр»: зупиняйтесь після кожного етапу перего-
ворів, щоб визначити, які методи застосовували його учасники.

Модуль 3    Як допомогти іншим помиритися або  
  вирішуємо конфлікти за допомогою медіатора 

Інколи в ситуації 
тривалого конфлік-
ту люди не бажають 
розмовляти один з 
одним. Тоді їм краще 
звернутися до третьої 
особи, яка допоможе 
провести переговори, 
стане посередником. 
Переговори, що здій-
снюються з допомогою 
посередника, назива-
ють медіацією (лат. 
media — середина), а 
саму людину-посеред-
ника — медіатором.

Медіація (від лат. me di a
tion — посередництво) — це 
добровільний процес взаємо-
прийнятного вирішення кон-
флікту за допомогою нейтраль-
ної третьої особи (медіатора).
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Тема 3.6. Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння

Медіатор — нейтральна особа, яка керує діалогом задля зменшення на-
пруження. Це не суддя і не порадник. Він намагається пояснити сторонам 
конфлікту позицію іншого та можливі умови для подолання суперечностей. 

Сходинки-етапи	медіації

Медіатор виступає посередни-
ком і пропонує сторонам розв’яза-

ти конф лікт мирним шляхом. Тоді про-
блему можна вирішити швидше і краще.  

У ролі медіатора може виступати вчитель / вчи-
телька, однокласники, які допомагають розв’язати 

проблему поміж друзями. 
Медіація, подібно до переговорів, органічно пов’язана 

з правами людини: зі свободою та рівністю всіх людей, з пра-
вом на повагу та гідність, зі свободою думки і слова, з особистою 

недоторканістю. Медіація — це мистецтво. Її успішність значним чи-
ном залежить від кваліфікації медіатора та його особистої здатності до-

помогти обом сторонам, не схиляючись на бік жодної. 
Джерело: За матеріалами посібника «Ми — громадяни України»,  

Асоціація «Нова Доба», 2001 р.

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Оберіть реальну чи надуману конфліктну ситуацію. Запропонуйте двом 
сторонам конфлікту взяти участь у примиренні. ви можете виконувати 
роль медіатора. 

 Зупиняйте учасників після кожного етапу та обговорюйте їхні дії, з’ясо-
вуйте і коригуйте свої дії медіатора на кожному з етапів. 

 Під час проведення медіації уважно стежте за учасниками, користую-
чись інструкцією проведення медіації.
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Тема 3.7 Якою є сутність та особливості комунікації  
у житті людини і громадянина

У  цій темі ви ознайомитеся з характером процесу міжособистісного спіл-
кування і такими термінами як: комунікація, рефлексія, вербальна та не-
вербальна комунікація. Разом з тим, ви навчитеся ефективному спілкуван-
ню, рефлексивному слуханню, повправляєтеся ставити відкриті та закри-
ті питання тощо.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо поняття комунікації. Вчимося вибудовувати ефективний ді-
алог зі співрозмовником та підтримувати його.
Розуміємо характер процесу міжособистісного спілкування, розрізняємо 
його основні сторони: вербальну та невербальну комунікацію. 
Діємо, беручи участь у ситуаціях, які стосуються різних форм спілкування, 
вчимося передавати інформацію, впливати на співрозмовника і створюва-
ти позитивне враження про себе. 

Заговори, щоб я тебе побачив.
Сократ 

Ну що б, здавалося, слова… 
Слова та голос — більш нічого. 
А серце б’ється — ожива, 
Як їх почує!.. 

Тарас Шевченко

Найбільша розкіш на світі — це розкіш людського спілкування.
Антуан де Сент-Екзюпері

Дискусія Чому	громадянська	освіта	є	важливою
Сядьте в класі у спільне коло. По черзі назвіть своє ім’я та висловіть очі-

кування від вивчення курсу з громадянської освіти. Можна використати 
таку форму як метод PRES: 

 � Мене звати … .
 � Я хочу навчитися … . 
 � Тому що … (обґрунтуйте свою думку).
 � Наприклад, … (назвіть приклад для вашої ситуації). 

Після представлення очікувань, обговоріть питання
Чи погоджуєтеся Ви з думками своїх однокласників?
Чи було ефективним обговорення у такій формі? Чому?
Як ще можна обговорювати ці та інші питання?
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Цікаво знати

Метод	PRES
Position	(позиція). Я вважаю, що… (Висловіть свою думку, поясніть, у 

чому полягає ваша точка зору).
Reason	 (обґрунтування). Тому, що… (Наведіть причину своєї думки, 

тобто на чому ґрунтуються ваші докази).
Example	 (приклад). Наприклад,… (Наведіть факти, які підкріплюють 

ваші докази та позицію загалом).
Solution	(висновки). Отже, тому, я вважаю... (Це заклик прийняти вашу 

позицію. Узагальніть свою думку, зробіть висновки).

Модуль 1    Спілкуватися — бути частиною спільноти

Комунікація є основним чинником суспільного розвитку. Якщо ми при-
пустимо, що суспільство може жити без мистецтва, науки чи освіти, то без 
спілкування, без передачі інформації від одного індивіда до іншого, люд-
ство не зможе існувати. Уміння спілкуватися є запорукою ефективної вза-
ємодії, позитивної атмосфери та ознакою відповідальної громадянської 
участі.

Кожен з вас має немалий досвід спілкування з іншими людьми. 
Суспільство сформоване і діє так, що люди через спілкування пов’язані між 
собою низкою відносин. Для ефективної співпраці необхідні певні навички 
комунікації, а часто й майстерність у цьому. 

Ідея єдності, зв’язку зі спільнотою є визначальною для понять «кому-
нікація» чи «спілкування». Іншомовний термін «комунікація», що є тотож-
ним українському відповіднику «спілкування», означає:

 z Передачу (трансмісію) інформації, ідей, емоцій, умінь. 
 z Розуміння інших. 
 z Порозуміння з іншими. 
 z Спонукання до дії та вплив на людей. 
 z Взаємодію з іншими.
 z Об’єднання (творення спільноти) за допомогою мови чи знаків.

Зверніть увагу на однокореневі слова до термінів «комунікація» чи 
«спілкування», що є синонімами.

 � В українській мові — «спілкування»: сполучатися, спілкуватися, спілка, 
спільнота.

 � В англійській мові — «соmmunication»: communicate, communitу 
(громада). 

 � У російській мові — «общение»: общий, общество, общаться, приобщить.

Зазвичай, спілкування чи комунікацію, пов’язують із мовленням, коли 
одна людина повідомляє щось іншій. Насправді, ці явища мають складнішу 
структуру та суть, оскільки спілкуванням може бути не лише розмова, чи-
тання книги чи реклама, а також комунікація у соціальних мережах, жести, 
одяг тощо. Навіть мовчання — це теж форма комунікації. 

PRES
PRES
PRES
PRES
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Що	таке	комунікація
Спробуйте визначити та обговорити різні форми комунікації, відпові-
даючи на запитання «Чи можна назвати комунікацією?»:

 � спілкування у соціальній мережі людей, які проживають у різних 
країнах і ніколи не бачили один одного?

 � наявність великого рекламного бігборда на вулиці, по дорозі до 
школи / дому? 

 � читання книги, яку ви зараз тримаєте в руках?
 � ваші жести, зоровий контакт з іншими людьми, ваш одяг, зачіску чи 

манери поведінки?
 � ситуацію, коли вчитель / вчителька приходить на урок, мовчки сідає за 

стіл і гортає журнал, не говорячи жодного слова?
Визначте, які існують форми комунікації та в чому полягають їх 
особливості.

Модуль 2    Як виглядає процес комунікації

На перший погляд, процес спілкування виглядає доволі просто. Одна 
людина говорить, інша слухає та сприймає. Загалом у процесі комунікації 
є три складових:

 � відправник — той, хто говорить, пише, малює тощо;
 � повідомлення — те, що відправник передає, тобто певним чином зако-

доване повідомлення в усній мові, письмі, малюнку, пісні тощо;
 � отримувач — той, хто намагається зрозуміти суть повідомлення та, 

відповідно, сприймає його.
Таким чином, комунікація — це не лише те, що передає відправник, але 

й те, що сприймає адресат. 
Врто мати на увазі, що під час спілкування люди використовують не 

лише тексти чи візуальні образи, а й надають своїм повідомленням емо-
ційного забарвлення, що позначає їхнє ставлення до співрозмовника. 
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Тема 3.7. Якою є сутність та особливості комунікації у житті людини і громадянина

У будь-якому повідомленні є предметний	рівень (те, що ми говоримо, 
пишемо) та рівень	ставлення (як ми це робимо, які відчуття закладаємо 
ми у текст, малюнок, музику тощо). Співвідношення цих двох складових 
повідомлення у ході комунікації часто є непропорційним: це може бути 
20 % для предметного рівня і 80 % для рівня ставлення. 

Сучасний німецький вчений Фрідман Шульц фон Тун окрім предмет-
ного рівня та рівня ставлення, визначив ще два рівні комунікації, а саме 
рівень	 спонукання	 до	 дії та рівень	 самовираження	 відправника	
повідомлення. 

Розглянемо для прикладу зауваження матері до сина чи дочки: «У тво-
їй кімнаті безлад». Цією фразою на предметному рівні мати констатує про 
безлад у кімнаті, на рівні спонукання — примушує вас прибрати в ній, на 
рівні ставлення — висловлює своє незадоволення, а на рівні самовиражен-
ня — ще раз підкреслює свій авторитетний статус у сім’ї.

Досліджуємо  
та аналізуємо

Проведіть по центру аркуша горизонтальну та вертикальну лінії.  
У верхньому лівому сегменті — предметний рівень, а у нижньому ліво-
му — рівень ставлення. У верхньому правому сегменті буде, відповідно, 
рівень спонукання, а в нижньому правому — самовираження. 

Предметний рівень Рівень спонукання

Рівень ставлення Рівень самовираження

Візьміть для прикладу будь-яку фразу, візуальне зображення тощо та за 
допомогою цієї схеми визначте, що міститься у цьому повідомленні на пред-
метному рівні, а також на рівнях спонукання, ставлення й самовираження

Використовуючи модель Шульца фон Туна, розшифруйте зміст таких 
повідомлень:

 � Повідомлення у Facebook: «У мого друга сьогодні День народження».
 � Заклик до друзів: «Відвідаймо місцевий музей!». 
 � Зауваження вчителя до учня "Чому ти сьогодні запізнився?"
 � Напис на рекламному щиті: «Партія Успішних — з турботою про Вас».

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Змоделюйте у класі ситуацію (це може бути ігрова сценка), що Ваш то-
вариш / товаришка запізнилися на зустріч з Вами. Якими будуть Ваші 
дії та емоції, коли ви нарешті зустрінетеся? Наприклад, це може бути 
різке запитання: «Чому ти запізнився?» або запитання іншого характе-
ру «Я так хвилювався / хвилювалася за тебе, коли ти не прийшов / при-
йшла вчасно…» тощо. Обговріть Ваші враження від використання кож-
ної моделі поведінки.

 Чи бували ви в ситуаціях, коли окремі люди, медіа, реклама, наголошу-
ючи на одних сторонах комунікації (скажімо, предметне повідомлення 
про щось цікаве), хочуть спонукати вас до певних дій (наприклад, щось 
придбати, за когось проголосувати, високо оцінити іншу людину, фірму, 
товар тощо)? Наведіть приклади таких ситуацій та обговоріть їх. 
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Тема 3.8  Чому невербальна комунікація є важливою 
в соціокультурному просторі

У  цій темі ви з’ясуєте суть та особливості невербальної комунікації, зрозу-
мієте відмінність між вербальною та невербальною комунікацією. Разом з 
тим, ви зрозумієте значення таких термінів як: міміка, жести, пантомімі-
ка, візуальний контакт, проксеміка.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо невербальну комунікацію в різних її проявах: мова тіла, по-
гляд, одяг, соціальний простір тощо.
Розуміємо мову тіла співрозмовника, аналізуємо інші форми невербаль-
ної комунікації.
Діємо, через формування навиків керування своєю невербальною пове-
дінкою у ході комунікації, розглядаючи ситуації, які стосуються різних 
проявів невербальної комунікації. 

Досліджуємо  
та аналізуємо

«Мовчки,	але	разом»
Крок	1. Об’єднайтеся у невеликі групи та сядьте в коло, щоб добре ба-

чити один одного. Вчитель дає групі завдання зробити щось спільне, на-
приклад намалювати плакат, скласти пазли, виготовити виріб з глини чи 
пластиліну, не використовуючи при цьому вербального спілкування (тоб-
то, без слів).

Крок	2. Виконайте завдання і представте результати спільної праці. 
Крок	3. Дайте відповіді на такі запитання:
Чи легко було працювати мовчки у групі?
Як вам вдавалося порозумітись?
Яким чином ви узгоджували свої дії?
Чи всі отримали позитивні емоції від процесу роботи?

Модуль 1    Суть та особливості невербальної комунікації

Мова — основний канал інформації. Однак інформацію можна переда-
вати й іншими шляхами: наприклад, за допомогою виразних рухів тіла (мі-
міка, жести, пози); фізичного простору (відстані між співрозмовниками); 
погляду чи будь-яких інших засобів.
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Тема 3.8. Чому невербальна комунікація є важливою в соціокультурному просторі

Одним із засобів спілкування є невербальна	(несловесна)	комуніка-
ція, що виражена у жестах, погляді, предметах, символах тощо. Невербальні 
сигнали, зазвичай, спонтанні, несвідомі і тому зазвичай щирі. Вміння кори-
стуватися арсеналом невербальної комунікації сприяє формуванню куль-
тури спілкування.

Невербальні	засоби	спілкування	мають	свою	класифікацію,	
зокрема,	це	є:

 � рухи тіла, жести (рухи рук, ніг, голови тощо);
 � вираз очей та спрямованість погляду; 
 � вираз обличчя;
 � тактильні засоби (потиск руки, поцілунки); 
 � посмішка;
 � реакція шкіри (почервоніння, збліднення); 
 � косметика;
 � запахи (парфуми);
 � одяг (колір, фасон); 
 � манери поведінки (наприклад, як ми їмо, розмовляємо з іншою люди-

ною тощо);
 � психогеографія (просторове поле між співрозмовниками, 

комунікаторами).

Вміння читати невербальні сигнали є важливою умовою ефективного 
спілкування. Наше ставлення до інших нерідко формується під впливом 
першого враження, а воно є результатом дії, передусім, невербальних сиг-
налів: ходи, виразу обличчя, поглядів, манери триматися, жестів, стилю 
одягу тощо.

Зазвичай, вербальний та невербальний види комунікації є пов’язані. 
Невербальна комунікація надає велику кількість додаткової інформації 
про людину.

Цікава інформація

Австралійський спеціаліст з «мови рухів тіла» Аллан Піз стверджує, що 
за допомогою слів передається лише 7 % інформації, зате за допомогою 
звукових засобів (включаючи тон голосу, інтонацію тощо) — 38 %, а за до-
помогою інших засобів (міміки, жестів, пози) — 55 %. 

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Відмінності	між	невербальною	та	вербальною	комунікацією
Ознайомтеся з таблицею, в якій наведено відмінності між різними ви-

дами комунікації. Для кращого розуміння, дайте відповіді на запитання, 
що подані нижче.

Проаналізуйте відмінності між невербальною та вербальною 
комунікацією.
Визначте переваги та недоліки кожного способу передачі інформації. 
Наведіть приклади на кожну з позицій, подані в таблиці.
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Вербальна комунікація Невербальна комунікація

Інформація може існувати незалежно від особистості, 
яка її передає (наприклад, книга, стаття).

Передача інформації «тут і зараз» у момент 
спілкування, конкретна ситуація.

Букви, звуки, слова, речення складають  
чітку систему мови.

Важко розкласти на окремі одиниці чи систему.

Як правило, це усвідомлена і запланована діяльність.
Як правило, невербальна поведінка підсвідома, 
неконтрольована.

Мови вивчають.
Зазвичай, невербальної поведінки ніхто не 
навчає.

Модуль 2    Жести, міміка та погляд як засоби  
  невербальної комунікації

У невербальному спілкуванні важливу роль відіграє міміка — рухи м’я-
зів обличчя, що відповідають емоційному стану людини. Мімічні процеси 
несуть більш, ніж 70 % інформації. До міміки також відносять усі зміни, які 
можна спостерігати на обличчі людини (наприклад, почервоніння, зблід-
нення тощо).

Web-активність

Перегляньте на каналі YouTube виступ Театру тіней «Teulis» — «Крик 
душі України». 
 Про які події в історії України йдеться у міні-виставі акторів?
 Опишіть долю сім’ї, яка представлена в міні-виставі. 
 Яким чином акторам вдається передати сюжет та переживання персо-

нажів без використання слів?
 Чи є зрозумілою для Вас та самодостатньою така форма мистецтва?

Невербальна комуніка-
ція — це обмін різноманітни-
ми несловесними повідомлен-
нями між людьми з їхньою по-
дальшою інтерпретацією.
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Цікава інформація

Що	означають	окремі	невербальні	сигнали	нашого	тіла

Позиція тіла людини Що означає

Кінчики пальців притиснуті один 
до одного

Точність, потреба у чітких 
висловлюваннях

Руки шпилем вверх Гордість або захист від атаки

Схрещення рук:
— у чоловіків
— у жінок

Неприйняття, закритість
Пошук захисту, страх

Втягнути голову у плечі Страх, нервозність, скутість

Вказівка пальцем «Ти... Ви...» Атака, гнів

Стискання руки в кулак Стриманий гнів

Піднята нижня губа Сумнів

Потирання підборіддя Задуманість, спокій

Широкі рухи руками Впевненість

Неширокі рухи руками Невпевненість

Дуже важливо стежити за власними рухами та виразом обличчя. 
Гармонія між мовою слів та мовою тіла — це важливий елемент ефектив-
ного спілкування.

Велику роль у спілкуванні відіграють очі людини. Погляд є істотним 
його компонентом. Через органи зору людина отримує понад 80 % усієї 
інформації.

Погляд	передає	низку	емоцій
 � Відкриті, широко розплющені очі свідчать про зацікавлення.
 � Прищулений погляд є відображенням інертності, байдужості, нудьги.
 � Прямий погляд демонструє довіру.
 � Погляд збоку — скепсис, недовіру.
 � Погляд знизу при схиленій голові — агресивну поведінку.
 � Погляд згори при відкинутій голові — почуття переваги, зарозумілість.
 � Ухиляння від прямого зорового контакту вказує на невпевненість, 

скромність, острах.
Тож не дивно, що очі називають не лише вікном у світ, але й вікном  

у душу.

Розглядаємо  
та аналізуємо

Перегляньте в Інтернеті виступ(и) відомих політиків, громадських дія-
чів / діячок, служителів / слижительок культу та інших публічних осіб, 
попередньо вимкнувши звук. 
Якими невербальними сигналами вони користуються? 
Які з цих сигналів є довільними, а які — підготованими заздалегідь? 
Увімкніть звук і продивіться виступ ще раз. Наскільки збігаються вер-
бальні та невербальні сигнали людини, яка виступає?
Спробуйте охарактеризувати, що сприяє ефективному спілкуванню, а 
що стає йому на заваді. 

Жести — це рухи тіла, які 
передають внутрішній стан 
людини і несуть інформацію 
про думки, переживання, а та-
кож про ставлення до того, що 
відбувається з нею та навколо 
неї.

Міміка — це експресивно-
виразні рухи різних частин 
обличчя людини (особливо 
очей, рота), які передають 
психологічний стан у певний 
момент часу. 

Пантоміміка — це систе-
ма виразних рухів людини, 
за допомогою яких вона де-
монструє іншим людям свій 
внутрішній психофізіологіч-
ний стан або показує особис-
те став лення до того, що від-
бувається з нею та навколо 
неї.
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Модуль 3   Простір спілкування. Чому це важливо  
  для соціальної комунікації

Обговорюємо Чи зауважували ви такі ситуації:
 z Представникам різних культур під час розмови зручніше бути на різ-

них відстанях. У північних народів такі відстані є більшими, у півден-
них — навпаки, меншими. 

 z Чим менше вільного простору залишається у громадському тран-
спорті, тим менш привітними стають вирази обличчя у пасажирів.

 z Виступи на великих масових закладах відбуваються з чималої відста-
ні до глядачів. 

Обговоріть ці ситуації та поміркуйте над їхніми можливими причинами.

Проксеміка, наука про просторові зони спілкування, стверджує, що іс-
нують оптимальні дистанції для різних видів спілкування. Наприклад:

 � Інтимна зона — 15–45 см. Допускаються лише близькі люди. Завчасне 
вторгнення в інтимну зону співрозмовника сприймається як посягання 
на приватність. 

 � Особиста зона — 45 см — 1–2 м. Така зона є оптимальною для спілку-
вання між друзями, членами родини. 

 � Соціальна зона — 1–2 м — 3–4 м. Характерна ситуація для ділових сто-
сунків. Наприклад, у навчальному закладі, офісі, під час ділових зустрі-
чей тощо. 

 � Суспільна (публічна) зона — понад 3 м. Зазвичай, це спілкування з вели-
кою групою людей (скажімо, лекційна аудиторія).
Зменшення дистанції тісно пов’язане зі зростанням довіри та відкри-

тості у спілкуванні. Чим більша щільність, тим менше власного простору, 
відтак тим більше дратівливою стає людина, готовою до будь-яких дій. 

 

Проксеміка (психогео-
графія) — наука про просто-
рові зони спілкування.
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Цікава інформація

Ефект	юрби
Напевно, кожен з вас переживав ситуацію, коли під час великого концер-

ту, участі у ході фанів футбольного клубу, складається відчуття, що людина 
починає поводитися аналогічно до дій людей навколо. Таким чином, вона 
втрачає власний самоконтроль. Потрапляючи у велике скупчення людей, 
ми втрачаємо індивідуальність і змушені дотримуватися лінії поведінки 
більшості. Вплив натовпу на людей можна розділити на два типи: заражен-
ня і наслідування. Зараження — мимовільне відтворення дій та емоцій 
більшості. Наприклад, дружні голосні окрики на заклик оратора, доповіда-
ча на мітингу. Наслідування — свідоме відтворення цих дій. Наслідування 
можна побачити на концертах, коли якась частина залу встає і підтанцьо-
вує в такт музиці, поки всі сидять.

 

Джерело: http://nen.press/2015/01/30/an-open-goal-fans-involvement-in-football-clubs/

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Наведіть приклади  проведення різних масових заходів (наприклад, 
з’їзди політичних партій, великі концерти, конгреси, мітинги) та опи-
шіть особливості їх проведення?  Чому у ході  організації масових захо-
дів організатори намагаються виступати перед аудиторією з великих 
відстаней? Чи змінюється від збільшення дистанції між промовцем та 
публікою характер впливу на людей. Якщо так, то яким чином? 

 Чим викликана потреба для правоохоронців у разі виникнення  групових 
порушень громадського порядку у ході масових заходів розділяти натовп 
на дрібніші групи? Чим на вашу думку це обґрунтовано?

 Які правила поведінки та збереження власної безпеки ви б порадили по-
тенційному учаснику масових заходів, у яких може брати участь молодь: 
дискотеки, концерти, футбольні матчі, хода, мітинги тощо? Складіть 
таку інструкцію.
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Тема 3.9 Мистецтво спілкуватися

Ефективна комунікація передбачає застосування різноманітних засобів. 
У цій темі ви ознайомитеся з найважливішими з них, а саме оціните роль 
слухання у спілкуванні, навчитеся ставити влучні запитання, а також ово-
лодієте іншими навиками успішної презентації. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо сутність комунікації як двоєдиного процесу — передачі ін-
формації та її сприйняття. 
Розуміємо процес спілкування як суб’єкт — суб’єктне явище. 
Діємо, практикуючи ситуації активного слухання та підтримки розмови 
через запитання.

Умієш говорити — умій слухати.
Народна мудрість

Є лише один спосіб бути хорошим співрозмовником — уміти слухати.
    К. Морлі

Хто ставить запитання, той і веде бесіду.
Народна мудрість

 Ознайомтеся із наведеними висловами. 
 У чому на вашу думку криється сектет успішного спілкування?

Модуль 1    Вміння слухати — запорука успішної комунікації

Досягти успіху у спілкуванні 
з іншими можна не лише тоді, 
коли ми чітко і переконливо пе-
редаємо свої думки, але й коли 
ми слухаємо і, головне, чуємо 
співрозмовника. На перший по-
гляд, слухання — це дуже про-
стий та пасивний процес міжосо-
бистісної комунікації, але з усіх 
людських навичок уміння слу-
хати є одним із найважливіших.

Культура слухання є не менш 
важливою у ході спілкування, 
аніж уміння добре говорити. 
Мистецтво слухання означає 
аналіз не лише самого повідом-
лення, але й емоційного стану 
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співрозмовника, усвідомлення причин його поведінки. Неуважне слухання, 
свідоме чи несвідоме ігнорування співрозмовника призводять до непра-
вильного сприйняття інформації, непорозуміння, ігнорування, а часто —  
й конфліктів. Спеціалісти наголошують на тому, що активному слуханню 
потрібно навчатися так само, як, скажімо, письму або читанню.

Досліджуємо 
 та аналізуємо

Тест	«Як	слухаємо	інших»
Просимо вас відповісти на запитання, що подані нижче. За кожну 

ствердну відповідь ви отримаєте 1 бал, тоді як за негативну — 0 балів.
 1. Чи чекаєте ви терпляче, коли інший припинить говорити й надасть 

вам можливість висловитися?
 2. Чи слухаєте ви лише те, що вам подобається?
 3. Чи заважають вам слухати співрозмовника власні емоції?
 4. Чи відволікаєтеся ви, коли співрозмовник викладає свої думки?
 5. Чи запам’ятовуєте ви замість основних моментів бесіди якісь несуттєві?
 6. Чи припиняєте ви слухати співрозмовника, якщо з’являються трудно-

щі в розумінні його думки?
 7. Чи завжди ви слухаєте співрозмовника до кінця?
 8. Чи ставите ви себе на місце співрозмовника, щоб зрозуміти, що змуси-

ло його говорити саме так?
 9. Чи намагаєтеся ви з’ясувати, що спричинило суперечку: різні точки 

зору, постановка питання тощо?
10. Чи уникаєте ви погляду співрозмовника під час розмови?
11. Чи виникає у вас непереборне бажання перервати співрозмовника і 

вставити своє слово замість нього або проти нього / неї, «обігнати» 
його у висновках? 

 Підрахуйте кількість ствердних відповідей.

 Якщо у вас 8 ствердних відповідей і більше, це свідчать про вміння слу-
хати інших. Така людина є добрим співрозмовником та відповідальним 
громадянином. 

Цікава інформація

Якщо все вербальне спілкування людей взяти за 100 % , то з них:
 z 9 % — ми пишемо;
 z 16 % — ми читаємо;
 z 35 % — ми говоримо;
 z 40 % — ми слухаємо, але не завжди чуємо.

Як	ефективно	слухати?	
 � Важливо слухати критично. Найчастіше ми слухаємо так через своє 

критичне ставлення до інформації (під час дискусії на уроці, реклами, 
новин на телебаченні тощо). Для ефективності, можна використовува-
ти вислови на зразок: «Я правильно розумію, що…?».

 � Необхідно слухати емпатично. Це треба робити, проявляючи увагу до 
почуттів та переживань співрозмовника, намагатися зрозуміти мотиви 
його поведінки (наприклад: «Я бачу, ти хвилюєшся…»).

Слухання — це фізіологіч-
ний процес сприйняття певної 
інформації, що передається за 
допомогою звукових хвиль. 
Наприклад, ви можете слухати 
розповідь вчителя, музику, ше-
лест лісу, але не на все звертати 
особливу увагу. 

Чути означає прагнення 
зрозуміти і запам’ятати по-
чуте. В середньому, людина 
чує не більше половини зі 
всього потоку інформації, яку 
сприймають органи звукового 
сприйняття.
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 � Слухати потрібно активно. Такий стиль слухання передбачає приязне 
ставлення та кооперацію обох сторін комунікації. Активне рефлексивне 
слухання передбачає підтверджувальні сигнали та уточнюючі запитан-
ня на кшталт: «Якщо я вас правильно зрозумів/зрозуміла…», «На вашу 
думку…». 

 � Можна слухати,	резюмуючи. Такий стиль передбачає узагальнення по-
чутого. Він дуже корисний під час комунікації зі вчителями та ровесни-
ками. Особливо важливий, якщо після розмови повинні відбутися пев-
ні дії. Наприклад, «Отже, Ви вважаєте, що…», «Узагальнючи те, що ви 
сказали…».

 � Слухати можна, особливо	не	втручаючись	у	розмову (нерефлексивне 
слухання). Не перебиваючи співрозмовника, ми максимально зосере-
джуємося на його мовленні. Це допомагає краще зрозуміти партнера. 
Згодом можна змінити стратегію слухання на більш активну.

Громадянська 
активність

Вчимося	слухати
Поділіться на пари. Спробуйте розповідати один одному по черзі одну 

й ту ж історію (це може бути казка, спогади про вихідні, тощо), змінюючи 
при цьому стилі слухання. Обговоріть результати разом.

Модуль 2    Мистецтво ставити запитання або вміння вести розмову

Щодня трапляються ситуації, які є для нас незрозумілими, тож хочемо 
знайти відповіді, або дізнатися більше інформації від інших людей. Якщо 
ви знаєте, як поставити правильне запитання, то не лише отримаєте на 
нього відповідь, але й легко повернете бесіду у зручну для вас сторону. 
Здається, що ставити запитання — це досить легко. Насправді ж це не так 
просто. Недарма кажуть, що ставлять запитання ті люди, які вміють мис-
лити. Тобто, щоб запитувати, потрібно дуже добре орієнтуватися в тій чи 
іншій темі. Відтак, важливо визначити рівень поінформованості людини, 
з якою ведемо діалог. Для цього необхідно формулювати зрозумілі запи-
тання і допомагати співрозмовнику правильно трактувати свої відповіді. 

Вправа	«Запитання»
 Об’єднайтеся у групи. Кожна з груп виконує певне завдання. 

Завдання	1. Уявіть, що ви працюєте вчителем, викладаєте історію і хо-
чете з’ясувати, наскільки ваші учні засвоїли певну тему (наприклад, Перша 
світової війни). Які 5–6 питань ви поставили б для з’ясування рівня знань 
Ваших учнів? Питання запишіть.

Завдання	2. Уявіть, що ви — керівник ініціативної групи зі створення 
громадського простору. Придумайте 5–6 питань, які ви поставили б архі-
тектору чи місцевому депутату, щоб зрозуміти суть проблеми, над якою Ви 
працюєте. 

Завдання	3. Уявіть, що ви — режисер та відбираєте фільми для фести-
валю. Перед вами стоїть завдання вибрати 3 кращих фільми. Проведіть 
опитування серед відвідувачів фестивалю, що допоможе Вам зробити об-
єктивний вибір. Занотуйте ці запитання.
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Велика роль у ході комунікації належить уточнюючим	 запитанням, 
головною функцією яких є перевірка достовірності інформації, її конкре-
тизація. Наприклад: 

«Ця картина мені подобається. Це ви її намалювали?». 
Під час діалогу з іншою людиною ваші репліки можуть бути такими: 
«Чому ви так думаєте?», 
«Що ви хочете цим сказати?», 
«Від чого це залежить?». 
Отже, запитання мають бути зрозумілими, чіткими і добре 

запам’ятовуватися. 
Детальніше розгляньте особливості відкритих і закритих питань, а та-

кож ситуації, у яких їх варто вживати, або до яких ситуацій вони призводять. 
Відкриті	запитання ставлять тоді, коли від людини очікують точної і 

детальної відповіді. Такі питання добре підходять для початку розмови і 
сприяють подальшому її розвитку. За допомогою відкритих запитань ви 
можете звертатися до досвіду, думок чи позицій партнера. Такі питання 
починаються словами: «як», «хто», «що», «чому», «скільки», «який» тощо. 
Приклади таких запитань: «Як ви це робите?», «Чому ви купили саме цю 
книгу?». 

Закриті	запитання визначають лише два варіанти відповіді: «так» або 
«ні». Суть закритого запитання така, що ми обмежуємо варіанти відпові-
дей. Закриті питання рекомендується використовувати у тих випадках, 
коли необхідно за короткий термін зібрати багато інформації. Наприклад,  
«Володя вчиться у твоєму класі?», «Чи це твоя сумка?». 

Бувають запитання, які мають складніший або маніпулятивний харак-
тер. Наприклад, це так звані прямі	запитання, які ставлять тоді, коли вони 
стосуються конкретної ситуації, і, окрім суті самого запитання, передба-
чають, як правило, виявлення негативного ставлення до співрозмовника. 
Наприклад, «Яка мета вашого візиту до Варшави?»

Інший тип запитань у цій класифікації — це непрямі	 запитання, які 
містять, здебільшого, прихований зміст або навіть провокацію. Інколи їх 
ще називають маніпулятивними, адже вони можуть бути спрямованими 
на другорядні речі, але, за своїм змістом, мають на меті з’ясувати конкрет-
ну інформацію. Здебільшого, суть такого запитання стає відомою лише 
після декількох наступних запитань. Наприклад, «Чи можете Ви пригадати 
інші випадки, коли були роздратовані? Що відбувалося між Вам коли ви 
говорили один одному неприємні речі?»

Застосуйте набуті знання і досвід 

	«Прес-конференція»
 Сформуйте у класі групу з 4–5 осіб, які мають будь-який подібний досвід 

(займаються спортом, музикою були за кордоном, літали у літаку, були 
волонтерами тощо), учасники групи мають сісти навпроти інших учнів 
класу та коротко представити свій досвід. 

 Уважно вислухайте своїх однокласників та поставте їм запитання. 
Обговоріть спільно з учителем типи запитань та відповідей на них. 
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Майстерня 
громадянина 

Розділ 3

   Не судіть за обкладинкою! «Жива бібліотека» 

Книги бувають різними. Вони можуть бути надрукованими на папе-
рі, викарбуваними на глиняних дощечках, вирізаними на дереві, склі або 
пластмасі, можуть бути електронними чи створеними за допомогою азбу-
ки Брайля. А можуть бути «живими». Кожен і кожна з нас — унікальна 
«Книга».

В основі «Живої бібліотеки» закладена ідея, що треба дати шанс зустрі-
тися тим людям, які у звичайному житті не мають нагоди поспілкуватися. 
Цей підхід покращує взаєморозуміння, а також допомагає подолати поши-
рені у суспільстві стереотипи та упередження стосовно тих чи інших осіб 
або соціальних груп. 

Люди, що на якийсь час стануть «Живими книгами», говоритимуть про 
свою ідентичність, про свої злети чи падіння, про схвалення та акцепту-
вання чи упередження і соціальну	 ізоляцію. Деякі «Книги» варто буде 
читати поміж рядками, інші будуть важкими для усвідомлення, і стануть 
зрозумілими не з першого разу. 

Приклад	каталогу	«Живої	бібліотеки»	
 � представники різних етнічних груп; 
 � представники різних релігій чи конфесій;
 � представники різних сексуальних орієнтацій;
 � багатодітні сім’ї чи батьки-одинаки; 
 � людина з алкогольною чи наркотичною залежністю;
 � чоловік, який відбув покарання у виправній колонії;
 � безхатченко;
 � біженці;
 � переселенці;
 � люди, що побували в полоні; 
 � колишня знаменитість.

Учасники	«Живої	бібліотеки»
«Книги»	— люди, запрошені до участі в «Живій бібліотеці». Кандидат 

у «книги» — це комунікабельна, відкрита до дискусії людина з власною 
життєвою історією та бажанням розповісти її іншим. Вона готова відпо-
відати на різноманітні запитання, не хвилюватися з цього приводу, вміти 
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спокійно пояснити свою точку зору чи вчасно 
сказати: «Стоп!» або «Я не відповідатиму!».

«Читачі»	 —	 це відвідувачі «Живої 
Бібліотеки», які зацікавлені дізнатися більше 
про людей чи конкретну групу, що їх репрезен-
тує «Книга», або прагнуть поставити запитан-
ня, які їх цікавлять, у сприятливій та дружній 
атмосфері. 

Хід	роботи
Для проведення заходу оберіть місце (кім-

ната, читальний зал бібліотеки, актовий зал, 
частина вестибюлю тощо), де можна створити 
гостинну атмосферу, що сприятиме дружньо-
му спілкуванню. 

Спробуйте запросити на зустріч 3–4 цікавих гостей, які зуміли б по черзі 
розповісти окремим групам присутніх свою історію.

Учасники реєструються, ознайомлюються з Правилами «Живої бібліо-
теки», переглядають «Каталог», обирають «Книгу» і займають місце біля 
неї. Читати одну «Книгу» одночасно можуть лише 4–5 «Читачів». Ті, кому 
не вдалося замовити «Книгу» з першого разу, бронюють її на наступну ро-
тацію. Кожен з «Читачів» має визначитися з двома-трьома книгами, які він 
/ вона хотів/ла би «прочитати» протягом роботи «Живої бібліотеки».

Читання в «Живій бібліотеці» є інтерактивним, тобто передбачає обго-
ворення проблеми, що зацікавила «Читача». Він запитує, слухає, уточнює 
деталі, щоб більше дізнатися про «Книгу». «Читач» не може вимагати від 
«Книги» інформації, якою та не хоче ділитися. 

Правила	«Живої	бібліотеки»
1. «Жива бібліотека» — не розважає читача, а ламає стереотипи. 
2. «Читач» може обирати з запропонованого «Каталогу» ту, «Книгу», що 

найбільше припала до душі. 
3. Кожну «Книгу» можна читати лише один раз.
4. Якщо «Книгу», яку Ви хочете прочитати вже взяв інший «Читач» - заре-

зервуйте її для себе на пізніший час або виберіть іншу.
5. «Книгу» дозволяється читати не більше 10–15 хв.
6. У «Живій бібліотеці» не буває незручних або гострих питань.
7. «Читач» погоджується з тим, що «Книга» може достроково завершити 

розмову у випадку, якщо хтось погано поводиться з нею або ображає її.

Ротація. Під час ротації «Книги» залишаються на місці, а на зміну по-
переднім «Читачам», приходять нові, які перед цим працювали з іншими 
«Книгами».

Завершення.	Рефлексія.	У завершальному етапі беруть участь всі при-
сутні. Утворіть спільне коло. Подякуйте учасникам. Поцікавтеся, чи хотіли 
б присутні висловитися. Знайдіть теплі слова подяки, звернені до учасни-
ків заходу. 
За матеріалами: «Жива бібліотека» — ініціатива данської неурядової організації «Зупини 
насильство» (Stop the Violence). http://humanlibrary.ru/about/metodicheskie-materialyi/#.
TtX2btnZdnM.
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Картка 
підсумкового 

оцінювання

Розділ 3

Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.	Стереотипи	—	це:
 � багатогранний вимір дійсності;
 � стійке і спрощене уявлення про певну особу чи соціальну групу;
 � прагнення до самовдосконалення.

2.	Найбільш	агресивними	проявами	дискримінації	є:
 � абстракціонізм, культуризм, кубізм;
 � волонтерство, толерантність, емпатія;
 � ксенофобія, расизм, сексизм.

3.	Перебіг	конфлікту	включає	такі	стадії:
 � розробка плану, реалізація, оцінювання результатів;
 � ескалація, інцидент, кульмінація, завершення;
 � стадія підготовки, стадія втілення, стадія доопрацювання.

4.	Булінг	означає:
 � агресивну й ворожу поведінку однієї дитини чи групи дітей щодо 
іншої;

 � позитивну атмосферу та дружню взаємодію у шкільному колективі;
 � інтеграцію новачків у шкільний колектив.

5.	Компроміс	—	це:
 � посередництво у процесі конфлікту;
 � система взаємодопомоги;
 � угода, досягнута за рахунок взаємних поступок.

Досліджуємо    Складіть логічну схему до одного із запропонованих  
  нижче явищ:

a) конфлікти; б) полікультурне суспільство; в) стереотипне мислення.

Позитивні сторони Конфлікти — це Недоліки (виклики) 
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Які ми знайшли 
відповіді?

Які запитання 
ми ставили  

у цьому розділі?

Чи змінило це 
моє сприйняття 

тематики розділу?

Наскільки добре  
я опанував матеріал?

Де я це  
зможу використати/ 

застосувати?

        Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напи-
шіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче. 

Назва (конкретна, влучна, цікава).  

Актуальність. Чому ця проблема важлива?  

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?  

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.  

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.  

Висновок. Як з цим нам жити далі.

Профіль  
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення 
розділу «Людина в соціокультурному просторі»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

Картка підсумкового оцінювання Профіль учня/учениці

 � Суспільство

 � Культура

 � Полікультурність

 � Стеореотипи

 � Упередження

 � Толератність

 � Інклюзія

 � Конфлікти

 � Комунікація
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